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ДОКЛАД 

OT ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА 

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Относно: Доклад за степента на изпълнение на „Националния план за инвестиции 
(НПИ) на Република България 2013 – 2020 г.“ през 2019 г., в който  
безплатните квоти за операторите са определени чрез използване на 
механизма указан от Европейската комисия (ЕК) в писмо № 
Ares(2019)1138197 от 22.02.2019 г. (при референтна пазарна цена в размер 
на 20,00 евро/квота).   

 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

В изпълнение на изискванията на член 10в, параграфи 1 и 4 на Директива 

2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за разпределяне на  безплатни 

квоти на емисии на парникови газове (въглероден диоксид – СО2) за периода от 2013  

до 2020 г. и в съответствие с т. 11 на Раздел 2. „Описание“ в Решение C(2013) 8455 

final от 05.12.2013 г. на ЕК, представям на Вашето внимание, обобщен доклад за 

степента на изпълнение на НПИ през 2019 г., в който  безплатните квоти за 

операторите са определени чрез използване на механизма указан от ЕК в тяхно писмо 
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№ Ares(2019)1138197 от 22.02.2019 г. (при при получена по този ред референтна 

пазарна цена в размер на 20,00 евро/квота).   

На основание изискванията на член 4, ал. 2, т.18г и на член 75, ал. 1, т. 6 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ) (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 103 от 13.12.2018 г., в сила от 

13.12.2018 г.), министърът на енергетиката чрез специализираната администрация на 

Министерството организира изпълнението на НПИ, провежда текущ контрол върху 

неговото изпълнение и извършва оценяване на напредъка и съответствието на 

инвестициите с изискванията, формулирани в Директива 2003/87/ЕО и в Съобщение на 

Комисията „Указателен документ относно възможността за прилагане на член 10в от 

Директива 2003/87/ЕО“ (2011/C 99/03). От друга страна, министърът представя на ЕК 

считано от 2014 г., ежегодно до 31 януари, обобщен доклад за изпълнението на 

Националния план изготвен на базата на докладите на енергийните предприятия, за 

които възникват задължения – произтичащи от тяхното участие в този план. 

Общия брой на операторите включени в Националният план е 27, от които: 

-  Оператори на топлофикационни централи – 11 броя, като от „Топлофикация 

София“  ЕАД в НПИ са включени за реализация инвестиционни проекти в ТЕЦ „София“ 

и ТЕЦ „София – изток“; 

-  Базови кондензационни централи – 7 броя;  

-  Заводски централи – 4 броя; 

-  Оператори на електропреносна и електроразпределителни мрежи – 3 броя; 

-  „Булгартрансгаз“ ЕАД – комбиниран оператор на националната газопреносна 

мрежа; 

-   „Национална Електрическа Компания (НЕК)“ ЕАД. 

 

Въведение: 

Чрез Постоянното представителство на Република България към Европейския  

съюз (ППРБЕС) на 22.02.2019 г. в Министерство на енергетиката (МЕ) е получено писмо 

с референтен № Ares(2019)1138197 от 22.02.2019 г., подписано от от г-жа Беатриз 

Йорди – директор „Европейски и международни пазари на въглеродни емисии“ в ГД 

„Действия по климата“ и г-н Йоханес Любкинг – изпълняващ длъжността директор 

„Пазари: Енергетика и околна среда“ в ГД „Конкуренция“ в Европейската комисия (ЕК). 

В писмото се съдържат твърдения на ЕК за неправилно определяне от Република 

България на референтната пазарна цена на емисиите на парникови газове за 2018 г. В 

тази връзка, ЕК призова Република България да преразгледа доклада на министъра на 

енергетиката за степента на изпълнение през 2018 г. на НПИ, поради рискове, 

свързани с изкривяване на пазара, нарушаване на конкуренцията и правилата за 

държавна помощ. ЕК твърди, че е допусната грешка в реда за определяне на 

референтната пазарна цена на безплатните емисии на парниково газове, прилаган от 

Република България от 2013 г. до настоящия момент, като същевременно ЕК не отрича, 
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че прилаганият от Република България ред за определяне на референтна пазарна цена 

на безплатните емисии на парниково газове е одобрен от ЕК с Решение C(2013) 8455 

на ГД „Конкуренция“ от 04.12.2013г. и Решение С(2012) 4560 на ГД „Действия по 

климата“ от 06.07.2012 г. 

По този повод, с настоящия доклад се представя на Вашето внимание следното: 

С писмо изх. № Е-54-00-86 от 27.05.2019 г. до генералните директори на ГД 

„Действия по климата“ и ГД „Конкуренция“,  министърът на енергетиката уведоми ЕК 

чрез ППРБЕС за позицията на Република България по възникналия казус, като 

подчерта, че с оглед еднаквото третиране на инвестициите на всички оператори 

включени в НПИ на Република България за периода от 2013 до 2020 г., е необходимо 

извършване на преизчисляване на резултатите за степента на изпълнение на НПИ по 

реда посочен от ЕК, но не само за 2018г., а и за целия период от 2013 до 2018 г., 

включително. Ако резултатите от това преизчисляване покажат, че за целия период на 

прилагане на НПИ, операторите са реализирали инвестиции, чийто размер е по – голям 

от стойността на разпределените им безплатни квоти за периода 2013 - 2018 г., която 

цена е изчислена по предлаганата от ЕК нов механизъм за определяне на референтна 

пазарна цена, следва ЕК да признае тези разходи за инвестиции, респективно за 

разпределяне на операторите, включени в НПИ на еквивалентната стойност на тези 

инвестиции в безплатни квоти за 2019 г.   

В това писмо нашата страна заяви, че искането на ЕК за изменение на доклада 

за степента на изпълнение през 2018 г. на НПИ, с преизчисляване на стойностите на 

безплатните квоти, разпределени на операторите, чрез новоопределена референтна 

пазарна цена, включително и периода за нейното определяне от месец юли 2017 г. до 

месец юни 2018 г., е в противоречие с механизма, предвиден в Заявлението на 

Република България по член 10в от Директива 2003/87/ЕО, одобрено от ЕК с Решение 

С(2012) 4560 final от 06.07.2012 г. на ГД „Действия по климата“ и Решение C(2013) 

8455 final от 04.12.2013 г. на ГД „Конкуренция“. 

Предвид така създалата се ситуация и с оглед еднакво третиране, и защита на 

инвестициите на всички оператори, включени в „НПИ на Република България за 

периода от 2013 до 2020 г.“, беше предложено като компромисно и справедливо 

решение, ако е налице грешка при регламентиране на механизма за определяне на 

референтна пазарна цена на безплатните емисии на парниково газове, одобрен от 

самата ЕК с посочените по – горе Решения, същата да бъде отстранена не само за 2018 

г., а за целия период на прилагане на НПИ, т. е. от 2013 г. до 2018 г., включително. 

Беше уточнено че, ако резултатите от това преизчисляване покажат, че за целия 

период на прилагане на НПИ, операторите са реализирали инвестиции, чийто размер е 

по – голям от стойността на разпределените им безплатни квоти за периода 2013 - 

2018 г., която цена е изчислена по предлагания от ЕК нов механизъм за определяне на 

референтна пазарна цена, тези разходи за инвестиции следва да бъдат признати, 
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респективно на операторите, включени в НПИ да бъдат разпределени безплатни квоти 

за 2019 г. на стойност еквивалентна на стойността на тези инвестиции.   

С цел спазване на срока - 30.04.2019 г., до която дата операторите, включени в 

Националния план отчитат пред Изпълнителната агенция по околна среда към 

Министерството на околната среда и водите, и във връзка с настояването на ЕК да 

получи преизчисляване на цената на квотите, съобразено с предлагания от нея 

механизъм, на 17.04.2019 г., МЕ представи на ЕК преизчисляването чрез цената на 

квотите за 2018 г. по указания от ЕК начин, за да може - ГД „Действия по климата“ да 

одобри прехвърлянето на безплатните квоти на емисии на парникови газове от 

Националните таблици за разпределение на България към Независимия регистър за 

транзакции на Европейския съюз. 

В резултат на съвместно извършените преизчисления от експерти на отдел В.1 

при ГД „Действия по климата“ в ЕК и експерти на МЕ, с писмо CLIMA/MP Ares 

(2019)6847294 от 05.11.2019 г. ЕК ни информира, че потвърждава получените 

резултати от преизчисленията и същите следва да бъдат отразени в доклада на 

министъра за 2019 г., който следва да се изпрати на ЕК до 31.01.2020 г.    

От своя страна, с писмо изх. № Е-99-00-9 от 16.01.2020 г. до генералният 

директор на ГД „Действия по климата“,  министърът на енергетиката уведоми ЕК чрез 

ППРБЕС и поиска получаване на официално писмено потвърждение за следното:  

Направените преизчисления са съобразени с указания от ЕК с писмо Ref. 

Ares(2019)1138197-22/02/2019 г. механизъм за определяне на референтна цена на 

квотите на парникови газове, като тя е изчислена като средно аритметична стойност от 

цените по сделките на борса ICE,  регистрирани на първия ден за търгуване от всеки 

месец в периода от юли на предходната година до юни на текущата година за 

фючърсни договори за квоти с дата на доставка в последния ден за търгуване през юни 

на текущата година, а полученият резултат се използва през текущата година. 

Преизчисленията са направени за всички оператори извършващи инвестиции 

по НПИ, както и за операторите, извършващи месечни парични вноски в банковата 

сметка „НПИ“ („Ей И Ес-3С Марица Изток I” и „КонтурГлобал Марица изток 3“).  

Резултатите от извършените съвместни преизчисления, приложени към писмото 

от 16.01.2020 г., показват, че през периода 2013 г. - 2018 г. българските оператори, в 

изпълнение на НПИ са направили и доказали пред ЕК разходи за инвестиции, чийто 

размер е по–голям от стойността на разпределените им до този момент безплатни квоти 

за съответните години. В следствие от направените през периода 2013 г. - 2018 г. 

разходи за инвестиции е налице основание на операторите включени в НПИ да се 

разпределят квоти, по чл.10в от Директива 2009/29/ЕО от 23.04.2009 г. за изменение 

на Директива 2003/87/ЕО, на парникови газове по НПИ за 2019 г., чиито стойности за 

всеки от тях са както следва:  

1. За "Топлофикация Разград" ЕАД   162 351 евро 
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2. За „Топлофикация – ВТ” АД    149 716 евро 

3. За „Топлофикация – Враца” EАД   280 844 евро 

4. За „Топлофикация – Сливен” ЕАД         2 112 008 евро 

5. За „Топлофикация – Бургас” ЕАД   795 858 евро 

6. За „Топлофикация – Перник” АД         1 350 783 евро 

7. За "ТЕЦ София"               206 397 евро  

8. За "ТЕЦ София-изток"           1 141 552 евро  

9. За „Топлофикация – Русе” ЕАД         2 217 114 евро 

10.  За "ЕВН Топлофикация север"         4 698 455 евро 

11.  За „Топлофикация – Плевен” ЕАД         1 013 812 евро 

12.  За "Веолия Енерджи Варна" ЕАД   921 328 евро 

13.  За ТЕЦ при „Лукойл Нефтохим Бургас“         5 828 233 евро 

14.  За ТЕЦ при „Солвей Соди“ АД        10 669 975 евро 

15.  За ТЕЦ „Свилоза“ АД             3 587 406 евро 

16.  За ТЕЦ при "Видахим" АД     739 819 евро 

17.  За „Брикел” ЕАД             1 978 707 евро 

18.  За ТЕЦ "Марица 3" АД                      1 280 059 евро 

19.  За ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД        11 613 217 евро 

20.  За „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД           5 446 420 евро 

През 2019 г. операторите „Ей И Ес-3С Марица Изток I” и „КонтурГлобал Марица 

изток 3“ са направили месечни парични вноски в банковата Сметка „НПИ“, съобразно 

определената със Заповед № Е-РД-16-436 от 02.08.2018 г. на министъра на 

енергетиката референтна пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2019 г., 

в размер на 8,93 евро/квота. Отделно, според данните от направеното преизчисление 

за периода 2013 г.- 2018 г. се установява, че тези оператори са „надвнесли“ парични 

вноски в банковата сметка „НПИ“ съответно 2 496 141 и 3 508 994 евро. Надвнесените 

средства ще бъдат признати за покриване на част от паричните им задължения през 

2019 г., които ще бъдат определени съобразно новата референтна пазарна цена за 

настоящата година. 

Използвайки указания от ЕК механизъм за определяне на референтна пазарна 

цена на квотите за 2019 г., (изчислена за  периода от м. юли 2018 г. до м. юни 2019 

г.), е установено, че същата е в размер на 21,06 евро/квота. Към писмото от 16.01.2020 

г. са приложени необходимите доказателства за определянето по указания от ЕК 
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механизъм на новата референтна пазарна цена за 2019 г. в размер на 21,06 

евро/квота.  

Отчетено е от друга страна обстоятелството, че в Приложение VI на Съобщение 

на Комисията „Указателен документ относно възможността за прилагане на член 10в от 

Директива 2003/87/ЕО“ (2011/C 99/03), прогнозната стойност на референтна пазарна 

цена на емисиите от въглероден диоксид, която е заложена в математическия модел на 

НПИ за периода 2010 г. – 2014 г. е 14,50 евро/квота, а за периода от 2015 г. до 2019 

г., включително, е 20,00 евро/квота.  

Тъй като за 2019 г. отклонението на пазарната стойност на емисиите на 

парникови газове (21,06 евро/квота), определена по указания от ЕК механизъм, е по-

малко от 10 % спрямо референтната стойност на същата заложена в математическия 

модел на НПИ (20 евро/квота), на основание параграф 12 от Решение С(2012) 4560 

final от 06.07.2012 г. на ГД „Действия по климата“ и т. 21 от Решение C(2013) 8455 от 

04.12.2013 г. на ГД „Конкуренция“ към ЕК, с които е одобрено Заявлението на 

Република България, както и член 3, ал. 3, т. 2 от Наредбата за организацията и 

контрола на изпълнение, механизма за предоставяне и начина на разходване на 

средствата за изпълнение на НПИ, за определяне на стойността на квотите, които 

следва да се разпределят на операторите по НПИ за настоящата година, следва да се 

използва указаната стойност в Приложение VI на Съобщение на Комисията „Указателен 

документ относно възможността за прилагане на член 10в от Директива 2003/87/ЕО“ 

(2011/C 99/03) в размер на 20,00 евро/квота. 

За изпълнението от наша страна на ангажимента, в срок до 31.01.2020 г. да 

оредстави в ЕК последният годишен доклад за степента на изпълнение на НПИ през 

2019 г., с отразени в него резултати от извършеното преизчисление на референтна 

пазарна цена на квотите за периода от 2013 г. до 2018 г., включително, по указания от 

ЕК механизъм, както и с цел благоприятното приключване на заведените срещу МЕ 

съдебни дела от оператори от НПИ, във връзка с направените допълнителни плащания 

през 2019 г. за квоти за 2018 г. наложили се в резултат на направените преизчисления 

съгласно Ваше писмо Ref. Ares (2019)1138197-22.02.2019 г., е необходимо 

получаването на официално писмено потвърждение от ЕК, че:  

- на база на направените съвместни преизчисления от експерти на отдел 

В.1 при ГД „Действия по климата“, ЕК и експерти на МЕ, за горепосочените оператори 

включени в НПИ, през 2020 г. следва да се разпределят по чл. 10в от Директива 

2003/87/ЕО еквивалентните стойности безплатни квоти за 2019 г., без да е необходимо 

операторите да доказват реализирани през 2019 г. разходи за инвестиции. Единствено 

операторът на ТЕЦ "Марица 3" АД ще трябва да представи необходимите доказателства 

за направени разходи за инвестиции през 2019 г. в размер не по-малко от 95 101 евро 

за да получи пълния брой на определения за него максимален брой квоти за тази 

година. 
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- за прилагането на НПИ през 2019 г. следва да се прилага референтната 

цена заложена в НПИ в размер на 20,00 евро/квота, съгласно Приложение VI на 

Съобщение на Комисията „Указателен документ относно възможността за прилагане на 

член 10в от Директива 2003/87/ЕО“ (2011/C 99/03). 
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Резултати от изпълнението на инвестиционните проекти през 2019 г.: 

 

I. Топлофикационни централи: 

1. „Топлофикация Разград” ЕАД 

За 2019 г., съгласно Раздел С.3. „Баланс” от НПИ, за „Топлофикация 

Разград” ЕАД са определени 958 безплатни квоти на въглероден диоксид. В 

резултат на определената чрез използване на механизма указан от ЕК и с отчитане на 

изискването от Приложение VI на Съобщение на Комисията „Указателен документ 

относно възможността за прилагане на член 10в от Директива 2003/87/ЕО“ (2011/C 

99/03), референтна пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2019 г. в 

размер на 20,00 евро/квота, преизчисленото задължение за размера на 

реализираната инвестиция за годината възлиза на 19 160,00 евро.  

За получаването на тези квоти, съгласно Раздел С.1. „Инвестиции” на 

НПИ, операторът е реализирал инвестиции по проект BG-$-0231 за „Подмяна 

на абонатни станции (АС) и топлопреносна мрежа”, предвиден за реализация 

през 2019 г. 

От оператора през 2019 г. по този проект е извършена подмяна на 4 броя стари, 

елеваторни абонатни станции с нови, високо автоматизирани, инсталирани на следните 

адреси в град Разград: 

- АС № 80 - бл. „Велико Търново", вх. 2; 

- АС № 81 - бл. „Велико Търново", вх. 3; 

- АС № 82 - бл. „Велико Търново", вх. 4;  

- АС № 83 - бул." Васил Левски" № 3. 

Стойността на отчетената инвестиция в годишната финансова справка е в 

размер на 56 587,19 лв., от които към датата на доклада са платени 50 587,19 лв. или 

25 864,82 евро. Максимално допустимата стойност на инвестицията по този проект, 

съгласно Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ е 27 300 евро. Тази стойност на 

направените инвестиции по този проект надвишава с  6 704,82 евро, преизчисленото за 

2019 г. задължение за размера на реализираната инвестиция. 

В резултат от направените през 2019 г. преизчисления за целия период 

на прилагане на НПИ, т. е. от 2013 г. до 2018 г., включително, е доказано, че 

след отчетната 2018 г., операторът разполага с остатък от реализираните 
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средства за инвестиции надвишаващи неговите задължения в размер общо на  

162 351,27 евро, който може да бъде прехвърлен за 2019 г.     

На това основание, операторът на „Топлофикация Разград” ЕАД може 

да получи по чл. 10в Директива 2003/87/ЕО пълният размер на определените 

958 безплатни квоти на въглероден диоксид за 2019 г.   

 

 

 

2. „Топлофикация ВТ” АД 

За 2019 г., съгласно Раздел С.3. „Баланс” от НПИ, за „Топлофикация 

ВТ” АД са определени 621 безплатни квоти на въглероден диоксид. В резултат 

на определената чрез използване на механизма указан от ЕК и с отчитане на 

изискването от Приложение VI на Съобщение на Комисията „Указателен документ 

относно възможността за прилагане на член 10в от Директива 2003/87/ЕО“ (2011/C 

99/03), референтна пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2019 г. в 

размер на 20,00 евро/квота, преизчисленото задължение за размера на 

реализираната инвестиция за годината възлиза на 12 420,00 евро.  

Съгласно Раздел С.1. „Инвестиции” от Националния план, за 2012 и 2013 г. от 

оператора на „Топлофикация ВТ” АД е заложено изпълнението на проект BG-$-0049 за 

„Инсталация за изгаряне на биомаса за производство на топлинна енергия”. 

Максимално допустимата по НПИ стойност на инвестицията по този проект е 312 200 

евро. Операторът на „Топлофикация ВТ” АД няма други инвестиционни проекти 

включени за изпълнение в НПИ. 

Общо признатите разходи за инвестиции на „Топлофикация ВТ” АД по 

проект BG-$-0049 за изграждане на „Инсталация за изгаряне биомаса за 

производство на топлинна енергия 6,5 MW“, направени през 2013, 2014 и 2015 

г. са 254 444 евро, които са по-малко от максимално допустимата стойност на 

инвестицията по този проект. Чрез тях: 

- за 2013 г., операторът е получил 4 344 квоти на стойност 26 628,72 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена от 6,13 евро/квота на емисиите от 

въглероден диоксид за 2013 г.; 

- за 2014 г. оператора е получил 3 723 квоти на стойност 18 801,15 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 

2014 г. в размер на 5,05 евро/квота; 

- за 2015 г. оператора е получил 3 103 квоти на стойност 21 131,43 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 

2015 г. в размер на 6,81 евро/квота; 
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- за 2016 г. оператора е получил 2 482 квоти на стойност 17 597,38 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 

2016 г. в размер на 7,09 евро/квота; 

- за 2017 г. оператора е получил  1 862 квоти на стойност 9 486,89 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 

2017 г. в размер на 5,095 евро/квота; 

- за 2018 г. оператора е получил  1 241 квоти на стойност 11 082,13 евро, 

получена чрез референтната пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2018 

г. в размер на 8,93 евро/квота, също определена чрез използване на механизма указан 

от ЕК;  

Общата стойност на получените от оператора за 2013, 2014, 2015,  

2016,  2017 и 2018 г. безплатни квоти възлиза на 104 727,70 евро. 

В резултат от направените през 2019 г. преизчисления за целия период 

на прилагане на НПИ, т. е. от 2013 г. до 2018 г., включително, е доказано, че 

след отчетната 2018 г., операторът разполага с остатък от признатите общо 

реализирани разходи за инвестиции през 2013, 2014 и 2015 г. и общият 

размер на задълженията за инвестиции срещу получените квоти на парникови 

газове за тези години, възлизащ на 149 716,30 евро, който може да бъде 

прехвърлен за 2019 г.  

На основание чл. 20, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за организацията и 

контрола по изпълнението на НПИ, „Топлофикация ВТ” ЕАД е поискал 

преизчисленото задължение за стойността на квотите за 2019 г., възлизащо на 

12 420,00 евро, да бъде отчетено чрез остатъка (в размер на 149 716,30 евро) 

от признатите общо реализирани разходи за инвестиции през 2013, 2014 и 

2015  г. и общата стойност на получените за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 

2018 г. безплатни квоти и по този ред да получи пълния размер на 

определените за тази година 621 квоти.   

 

 

3. „Топлофикация Враца” ЕАД 

За 2019 г., съгласно Раздел С.3. „Баланс” от НПИ, за „Топлофикация 

Враца” ЕАД са определени 825 безплатни квоти на въглероден диоксид. В 

резултат на определената чрез използване на механизма указан от ЕК и с отчитане на 

изискването от Приложение VI на Съобщение на Комисията „Указателен документ 

относно възможността за прилагане на член 10в от Директива 2003/87/ЕО“ (2011/C 

99/03), референтна пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2019 г. в 

размер на 20,00 евро/квота, преизчисленото задължение за размера на 

реализираната инвестиция за годината възлиза на 16 500,00 евро.  
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Съгласно Раздел С.1. „Инвестиции” от Националния план, за изпълнение от 

оператора на „Топлофикация Враца” ЕАД са определени следните проекти: 

1. BG-$-0087 за „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия”.   

2. BG-$-0217 за „Подмяна на амортизирани участъци от топлопреносната 

мрежа”. По този проект, операторът няма отчитани разходи за инвестиции.  

„Топлофикация Враца” ЕАД няма други инвестиционни проекти включени за 

изпълнение в НПИ. 

Проект BG-$-0087 за „Изграждане на инсталация за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия” е завършен и докладван 

през 2013 г. През 2014 г. от оператора са представени Доклад за констатации относно 

окончателен финансов отчет на финансов одитор и заверен от верификатор Доклад за 

спестени емисии на парникови газове. Признатия размер на извършената 

инвестиция е за 862 484 евро, който надвишава с 442 484 евро посочените в 

НПИ максимално допустими разходи.  

Следователно срещу максимално допустимите разходи, определени в НПИ за 

този проект в размер на 420 000,00 евро, са получените от оператора:   

- за 2013 г. безплатните квоти са 5 772, чиято стойност при референтната 

пазарна цена от 6,13 евро/квота  възлиза на 35 382,36 евро; 

- за 2014 г. безплатните квоти са 4 947, чиято стойност при референтната 

пазарна цена от 5,05 евро/квота  възлиза на 24 982,35 евро; 

- за 2015 г. безплатните квоти са 4 123, чиято стойност при референтната 

пазарна цена от 6,81 евро/квота  възлиза на 28 077,63 евро; 

- за 2016 г. безплатните квоти са 3 298, чиято стойност при референтната 

пазарна цена от 7,09 евро/квота  възлиза на 23 382,82 евро; 

- за 2017 г. безплатните квоти са 2 474, чиято стойност при референтната 

пазарна цена от 5,095 евро/квота  възлиза на 12 605,03 евро; 

- за 2018 г. безплатните квоти са 1 649, на стойност 14 725,57 евро, 

получена чрез референтната пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2018 

г. в размер на 8,93 евро/квота, също определена чрез използване на механизма указан 

от ЕК;  

Общата стойност на получените от оператора за 2013, 2014, 2015,  

2016, 2017 и 2018 г. безплатни квоти възлиза на 139 155,76 евро. 

Тази обща стойност на получените от оператора безплатни квоти е  изцяло 

покрита от максимално допустимите, съгласно Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ, 

инвестиционни разходи по проект BG-$-0087 за „Изграждане на инсталация за 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия”, които са в размер на 

420 000 евро. 
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В резултат от направените през 2019 г. преизчисления за целия период 

на прилагане на НПИ, т. е. от 2013 г. до 2018 г., включително, е доказано, че 

след отчетната 2018 г., операторът разполага с остатък от признатите общо 

реализирани разходи за инвестиции по проект BG-$-0087 за „Изграждане на 

инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна 

енергия” и общият размер на задълженията за инвестиции срещу получените 

квоти на парникови газове за тези години, възлизащ на 280 844,24 евро,  който 

може да бъде прехвърлен за 2019 г.  

На основание чл.20, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за организацията и 

контрола по изпълнението на НПИ, „Топлофикация Враца” ЕАД е поискал 

преизчисленото задължение за стойността на квотите за 2019 г., възлизащо на 

16 500,00 евро, да бъде отчетено чрез остатъка (в размер на 280 844,24 евро) 

от максимално допустимите разходи за инвестиции, съгласно Раздел С.1. 

„Инвестиции” от Националния план - общо 420 000 евро и общата стойност на 

получените за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 г. безплатни квоти в размер 

на 139 155,76 евро и по този ред да получи пълния размер на определените за 

тази година 825 квоти.  

 

 

4. „Топлофикация Сливен” ЕАД 

За 2019 г., съгласно Раздел С.3. „Баланс” от НПИ, за „Топлофикация 

Сливен” ЕАД са определени 11 008 безплатни квоти на въглероден диоксид. В 

резултат на определената чрез използване на механизма указан от ЕК и с отчитане на 

изискването от Приложение VI на Съобщение на Комисията „Указателен документ 

относно възможността за прилагане на член 10в от Директива 2003/87/ЕО“ (2011/C 

99/03), референтна пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2019 г. в 

размер на 20,00 евро/квота, преизчисленото задължение за размера на 

реализираната инвестиция за годината възлиза на 220 160,00 евро.  

За получаването на тези квоти, съгласно Раздел С.1. „Инвестиции” на НПИ, 

операторът е реализирал инвестиции по следните проекти: 

Проект BG-$-0262/2019 за „Рехабилитация на топлопреносната 

мрежа”. Максимално допустимата стойност на инвестициите за тази година по този 

проект, съгласно Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ е 103 000 евро.   

Отчетените от оператора през 2019 г. разходи по този проект са 303 

955,06 лева или 155 409,75 евро. По тези разходи за инвестиции не може да се 

разпределят квоти на парникови газове по чл. 10в на Директива 2003/87/ЕО 

защото по този проект има вече отчетени и признати инвестиционни разходи 

за разпределяне на квоти в размер на 103 000 евро за 2018 г.  
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Проектът BG-$-0337 за „Доставка и монтаж на  помпи с честотно 

регулиране в абонатни станции” е планиран за изпълнение през 2019 г. 

Максимално допустимите стойности на инвестициите за година по този проект, 

съгласно Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ са 19 000 евро. Направените през 2019 г. 

разходи по този проект са 24 336,00 лева или 12 442,80 евро.  

Общия размер на реализираните и признати инвестиционни разходи 

през 2019 г. остава 12 442,80 евро, което е с 207 717,20 евро по-малко от 

инвестиционното задължение на оператора за тази година.  

Общо признатите разходи за инвестиции на оператора за реализацията 

на проекти през периода 2013–2018 г., включително, възлизат на 3 969 748,00 

евро. Срещу тези инвестиции, операторът е получил определените в 

Националния план: 

- за 2013 г., 77 055 безплатни квоти на стойност 472 347 евро, определена чрез 

референтната пазарна цена от 6,13 евро/квота; 

- за 2014 г., 66 047 безплатни квоти на стойност 333 537 евро, определена чрез 

референтната пазарна цена от 5,05 евро/квота; 

- за 2015 г., 55 039 безплатни квоти на стойност 374 816 евро, определена чрез 

референтната пазарна цена от 6,81 евро/квота; 

- за 2016 г., 44 031 безплатни квоти на стойност 312 180 евро, определена чрез 

референтната пазарна цена от 7,09 евро/квота; 

- за 2017 г., 33 024 безплатни квоти на стойност 168 257 евро, определена чрез 

референтната пазарна цена от 5,095 евро/квота; 

- за 2018 г. безплатните квоти са 22 016, на стойност 196 602,88 евро, получена 

чрез референтната пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2018 г. в 

размер на 8,93 евро/квота, също определена чрез използване на механизма указан от 

ЕК; 

Общата стойност на получените квоти от оператора за периода 2013 - 

2018 г., включително, възлиза на 1 857 739,88 евро. 

В резултат от направените през 2019 г. преизчисления за целия период 

на прилагане на НПИ, т. е. от 2013 г. до 2018 г., включително, е доказано, че 

след отчетната 2018 г., операторът разполага с остатък от признатите общо 

реализирани разходи за инвестиции в размер на 3 969 748,00 евро и общият 

размер на задълженията за инвестиции срещу получените квоти на парникови 

газове за тези години от 1 857 739,88 евро, възлизащ на 2 112 008,12 евро, 

който може да бъде прехвърлен за 2019 г.  

На основание чл. 20, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за организацията и 

контрола по изпълнението на НПИ, операторът на „Топлофикация Сливен” ЕАД 

е поискал да получи пълния размер на определените в Националния план 11 

008 квоти на въглероден диоксид за 2019 г., като недостигът от 207 717,20 
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евро да бъде отчетен чрез остатъка (в размер на 2 112 008,12 евро) от 

признатите разходи за инвестиции - общо 3 969 748,00 евро и общата стойност 

на получените за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 г. безплатни квоти, в 

размер на 1 857 739,88 евро. 

  

 

5. „Топлофикация Бургас” ЕАД 

За 2019 г., съгласно Раздел С.3. „Баланс” от НПИ, за „Топлофикация 

Бургас” ЕАД са определени 2 371 безплатни квоти на въглероден диоксид. В 

резултат на определената чрез използване на механизма указан от ЕК и с отчитане на 

изискването от Приложение VI на Съобщение на Комисията „Указателен документ 

относно възможността за прилагане на член 10в от Директива 2003/87/ЕО“ (2011/C 

99/03), референтна пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2019 г. в 

размер на 20,00 евро/квота, преизчисленото задължение за размера на 

реализираната инвестиция за годината възлиза на 47 420,00 евро.  

Съгласно Раздел С.1. „Инвестиции” от Националния план, за оператора на 

„Топлофикация Бургас” ЕАД е определено изпълнението на проекти BG-$-0047 и BG-$-

0048 за „Повишаване на електрическата ефективност на инсталация за ко-генерация“, 

съответно за 2012 и 2013 г. Максимално допустимите разходи за инвестиции, съгласно 

Раздел С.1. „Инвестиции” от Националния план, за тези проекти възлизат съответно на 

600 000 евро за 2012 г. и на 596 000 евро за 2013 г. или общо 1 196 000 евро. 

Операторът на „Топлофикация Бургас” ЕАД няма други инвестиционни проекти 

включени за изпълнение в НПИ. 

Както е посочено в докладите за степента на изпълнение на Националния план 

през 2013 и 2014 г., проектите са изпълнени и съоръжението е въведено в 

експлоатация. За реализацията на проекта, операторът към 31.12.2013 г. е направил 

инвестиционни разходи общо за 1 310 896 евро, което е със 114 896 евро повече от 

посочените общо максимално допустими разходи.  

Общо признатите разходи за инвестиции на оператора за реализацията на 

проекти през периода 2013 – 2018 г. възлизат на 1 196 000 евро. Срещу тези 

инвестиции, операторът е получил определените в Националния план: 

- за 2013 г., 16 597 безплатни квоти на стойност 101 739,61 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена от 6,13 евро/квота;  

- за 2014 г., 14 226 безплатни квоти на стойност 71 841,30 евро, определена 

чрез референтната пазарна цена от 5,05 евро/квота; 

- за 2015 г., 11 855 безплатни квоти на стойност 80 732,55 евро, определена 

чрез референтната пазарна цена от 6,81 евро/квота; 

- за 2016 г., 9 484 безплатни квоти на стойност 67 241,56 евро, определена 

чрез референтната пазарна цена от 7,09 евро/квота; 
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- за 2017 г., 7 113 безплатни квоти на стойност 36 240,74 евро, определена 

чрез референтната пазарна цена от 5,095 евро/квота; 

- за 2018 г. безплатните квоти са 4 742, на стойност 42 346,06 евро, 

получена чрез референтната пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2018 

г. в размер на 8,93 евро/квота, също определена чрез използване на механизма указан 

от ЕК; 

Общата стойност на получените квоти от оператора за периода 2013 - 

2018 г. възлиза на 400 141,82 евро.  

На основание чл. 20, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за организацията и 

контрола по изпълнението на НПИ, операторът е поискал преизчисленото 

задължение за стойността на квотите за 2019 г., възлизащо на 47 420,00 евро, 

да бъде отчетено чрез остатъка (в размер на 795 858,18 евро) от максимално 

допустимите разходи за инвестиции, съгласно Раздел С.1. „Инвестиции” от 

Националния план - общо 1 196 000 евро и общата стойност на получените за 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 г. безплатни квоти в размер на 400 141,82 

евро и по този ред да получи пълния размер на определените в НПИ, 2 371 

квоти.  

  

6. „Топлофикация Перник” АД 

За 2019 г., съгласно Раздел С.3. „Баланс” от НПИ, за „Топлофикация 

Перник” АД са определени 24 678 безплатни квоти на въглероден диоксид. В 

резултат на определената чрез използване на механизма указан от ЕК и с отчитане на 

изискването от Приложение VI на Съобщение на Комисията „Указателен документ 

относно възможността за прилагане на член 10в от Директива 2003/87/ЕО“ (2011/C 

99/03), референтна пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2019 г. в 

размер на 20,00 евро/квота, преизчисленото задължение за размера на 

реализираната инвестиция за годината възлиза на 493 560,00 евро.  

Съгласно Раздел С.1. „Инвестиции” от Националния план, за изпълнение от 

„Топлофикация Перник” АД са определен следните проекти: 

BG-$-0208/2019 за „Модернизация на енергетично оборудване“  

Максимално допустимата стойност на инвестицията по този проект, съгласно 

Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ е 350 000 евро. 

През 2019 г. дейността на ТЕЦ „Република” бе извършвана с експлоатацията на 

парогенератор (ПГ) 4 и парогенератор (ПГ) 5 с основно гориво въглища. 

Производството на електрическа енергия се осъществява чрез три броя 

турбогенератори. Характерна особеност на производството на топлинна и ел. енергия в 

ТЕЦ „Република” е  използването на местни горива с високо пепелно съдържание с 

всички произтичащи от това последствия – силно абразивно износване на нагревни 

повърхнини, висок разход на енергия за гориво подготовка и транспорт и съхранение 
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на отпадъците от горенето.  През 2019 г. са извършени дейности по модернизация на 

следното оборудване: 

-  Основни и спомагателни съоръжения на ПГ 5 и ПГ 4 - въглищен тракт и 

прахоприготвяща система, шлакова вана, ел. двигатели и други; 

- Закупуване, доставка и монтаж на материали и резервни части за 

модернизация на ТГ 5;  

- Доставка и монтаж на нови износоустойчиви елементи за мелничните системи 

на ПГ 5 и ПГ 4; 

- Закупуване, доставка и монтаж на материали и резервни части за 

модернизация на спомагателното оборудване в основните цехове в централата; 

- Закупуване, доставка и монтаж на материали и резервни части за 

модернизация на ПГ З.  

Сумата на направените разходи по този проект през 2019 г. е на обща 

стойност  822 856,49 лв. или 420 719,84 евро, която е със 70 719,84 евро 

повече от Максимално допустимата стойност на инвестицията определена в 

НПИ. По тази причина, признатите разходи за инвестиции през 2019 г. срещу 

които може да се разпределят безплатни квоти на парникови газове по НПИ 

възлизат само на 350 000,00 евро. 

BG-$-0241/2019 за „Рехабилитация на топлопреносната мрежа” 

Максимално допустимата стойност на инвестицията по този проект, съгласно 

Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ е 1 243 000,00 евро. 

През 2019 г. са извършени следните дейности: 

- Замяна с нова на част от арматура по топлопреносната мрежа и абонатни 

станции (АС); 

- Замяна с енергоефективно ел. оборудване в АС; 

- Замяна с нови на част от топломери и водомери в АС; 

- Профилактика на АС свързана с поддържане на добра енергийна 

ефективонст; 

- Подмяна на спирателна арматура по магистрали, разпределителни и 

присъединителни тръбопроводи; 

- Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа, включително и от 

дворни мрежи; 

- Доставка и монтаж на нови абонатни станции; 

- Доставка на съоръжения за прекачваща помпена станция. 

 Направените разходи по този проект през 2019 г. са 161 082,91 лв. или  

82 360,38 евро.   

BG-$-0058/2018 и BG-$-0059/2019 за „Подмяна на економайзер първа 

степен на ПГ 5" 
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Максимално допустимата стойност на инвестицията по всеки проект, съгласно 

Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ е по 350 000 евро. 

Съоръжението беше силно абразивно износено в резултат от високото пепелно 

съдържание в използваните местни въглища. Експлоатацията на парогенератора беше е 

свързана с чести аварийни спирания и невъзможност за поддържане на номинални 

технологични параметри. Изготвено беше техническо задание за подмяна на 

економайзера и осигурени необходимите финансови средства. През 2019 г. при 

плановото спиране на ПГ 5 бяха извършени дейностите за подмяна на економайзера. 

Доставени и монтирани са и нови нагревни повърхнини на ПГ 5. 

Направените разходи по тези проекти през 2019 г. са 1 696 884,99 лв. 

или  867 603,52 евро, което е с 167 603,52 евро повече от двете максимално 

допустими стойности на инвестициите определени в НПИ. По тази причина, 

признатите разходи за инвестиции през 2019 г. по тези проекти, срещу които 

може да се разпределят безплатни квоти на парникови газове по НПИ 

възлизат само на 700 000,00 евро. 

Общият размер на реализираните и признати за разпределяне на 

безплатни квоти на парникови газове по НПИ инвестиционни разходи през 

2019 г. е 1 132 360,38 евро, което е с 638 800,38 евро повече от 

инвестиционното задължение на оператора за годината.  

Общо признатите разходи за инвестиции на оператора за реализацията 

на проекти през периода 2013 – 2018 г. възлизат на 5 515 566,00 евро. Срещу 

тези инвестиции, операторът е получил определените в Националния план: 

- за 2013 г., 172 746 безплатни квоти на стойност 1 058 932,98 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена от 6,13 евро/квота;  

- за 2014 г., 148 068 безплатни квоти на стойност 747 743,40 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена от 5,05 евро/квота; 

- за 2015 г., 123 390 безплатни квоти на стойност 840 285,90 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена от 6,81 евро/квота; 

- за 2016 г., 98 712 безплатни квоти на стойност 699 868,08 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена от 7,09 евро/квота; 

- за 2017 г., 74 034 безплатни квоти на стойност 377 203,23 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена от 5,095 евро/квота; 

- за 2018 г. безплатните квоти са 49 356, на стойност 440 749,08 евро, 

получена чрез референтната пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2018 

г. в размер на 8,93 евро/квота, също определена чрез използване на механизма указан 

от ЕК. 

Общата стойност на получените квоти от оператора за периода 2013 - 

2018 г. възлиза на 4 164 782,67 евро. 
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В резултат от направените през 2019 г. преизчисления за целия период 

на прилагане на НПИ, т. е. от 2013 г. до 2018 г., включително, е доказано, че 

след отчетната 2018 г., операторът разполага с остатък от признатите общо 

реализирани разходи за инвестиции в размер на 5 515 566,00 евро и общият 

размер на задълженията за инвестиции срещу получените квоти на парникови 

газове за тези години от 4 164 782,67 евро, възлизащ на 1 350 783,33 евро, 

който може да бъде прехвърлен за 2019 г.  

На това основание, операторът на „Топлофикация Перник” АД може да 

получи по чл. 10в на Директива 2003/87/ЕО пълният размер на определените 

24 678 безплатни квоти на въглероден диоксид за 2019 г.    

  

 

7. „Топлофикация София” ЕАД 

За 2019 г. съгласно Раздел С.3. „Баланс” от Националния план, за 

„Топлофикация София” ЕАД са определени, както следва: 

- за ТЕЦ „София Изток”: 16 823 безплатни квоти на въглероден диоксид; 

- за ТЕЦ „София”: 8 992 безплатни квоти на въглероден диоксид. 

В резултат на определената чрез използване на механизма указан от ЕК и с 

отчитане на изискването от Приложение VI на Съобщение на Комисията „Указателен 

документ относно възможността за прилагане на член 10в от Директива 2003/87/ЕО“ 

(2011/C 99/03), референтна пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2019 

г. в размер на 20,00 евро/квота, преизчисленото задължение за размера на 

реализираните инвестиции за годината възлиза на 179 840,00 евро за ТЕЦ 

„София” и  336 460,00 евро за ТЕЦ „София Изток”. 

7.1. ТЕЦ „София” 

През 2019 г., ТЕЦ „София” (оператор по смисъла на Наредбата), 

извърши следните дейности по проект BG-$-0220/2019 за „Подмяна на 

мрежови връзки в топлопреносната мрежа на ТЕЦ ”София“: 

Изпълнението на проект BG-$-0220/2019, представлява подмяна на 

амортизирани мрежови връзки с нови предварително изолирани с полиуретанова пяна 

тръби и елементи, подходящи за директно полагане в земята. Работата по проекта се 

осъществи на два етапа по две отделни процедури, проведени, съгласно правилата на 

ЕБВР: 

1) доставка на предварително изолирани тръби и елементи; и  

2) монтаж на доставените тръби и елементи.  

Изпълнението на първият етап на този проект бе успешно завършено през 2018 

г. с доставката на предварително изолирани тръби и елементи.  

В изпълнение на втория етап на проекта в края на м. юли 2019 г. беше 

получено одобрение от ЕБВР на оценъчния доклад за тези лотове, за които обекти има 
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издадени разрешения за строеж, и в края на м. август 2019 г. бяха подписани договори 

за изпълнение на обектите. Поради напредналото време реалното изпълнение на 

обектите се предвижда да започне след края на отоплителен сезон 2019/2020 г.  

Както е посочено в докладите за степента на изпълнение на НПИ през 2016 и 

2017 г., проекти BG-$-0216 и BG-$-0219 за „Рехабилитация на топлопреносната мрежа 

на ТЕЦ ”София”“ са завършени инвестиционни проекти на ТЕЦ „София”, които към 

30.11.2015 г. са въведени в експлоатация. Направените от оператора инвестиции 

през 2014 и 2015 г. са на обща стойност 1 338 040 евро.  

Срещу стойността на тези разходи за инвестиции, операторът е получил пълния 

размер на определените по НПИ квоти на парникови газове за 2014, 2015, 2016, 2017 и 

2018 г., както следва: 

 Получените за 2014 г. безплатни квоти са 53 950, чиято стойност при 

референтната пазарна цена от 5,05 евро/квота  възлиза на 272 447,50 евро. 

Получените за 2015 г. безплатни квоти са 44 958, чиято стойност при 

референтната пазарна цена от 6,81 евро/квота  възлиза на 306 163,98 евро. 

Получените за 2016 г. безплатни квоти са 35 967, чиято стойност при 

референтната пазарна цена от 7,09 евро/квота  възлиза на 255 006,03 евро. 

Получените за 2017 г. безплатни квоти са 26 975, чиято стойност при 

референтната пазарна цена от 5,095 евро/квота  възлиза на 137 437,63 евро. 

Получените за 2018 г. безплатните квоти са 17 983, на стойност 160 588,19 

евро, получена чрез референтната пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 

2018 г. в размер на 8,93 евро/квота, също определена чрез използване на механизма 

указан от ЕК. 

Общата стойност на получените от оператора за 2014, 2015, 2016, 2017 

и 2018 г. безплатни квоти възлиза на 1 131 643,33 евро. 

В резултат от направените през 2019 г. преизчисления за целия период 

на прилагане на НПИ, т. е. от 2013 г. до 2018 г., включително, е доказано, че 

след отчетната 2018 г., операторът разполага с остатък от признатите общо 

реализирани разходи за инвестиции в размер на 1 338 040,00 евро и общият 

размер на задълженията за инвестиции срещу получените квоти на парникови 

газове за тези години от 1 131 643,33 евро, възлизащ на 206 396,67 евро, който 

може да бъде прехвърлен за 2019 г.  

Съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредбата за организацията и контрола по 

изпълнението на НПИ, операторът е поискал, доказаната чрез представените одиторски 

доклади разлика от направените инвестиции през 2014 и 2015 г. на обща стойност 1 

338 040 евро и общата стойност на получените от оператора безплатни квоти 

възлизаща на 1 131 643,33 евро за 2014 – 2018 г., включително, в размер на 206 

396,67 евро да бъде прехвърлена и използвана за покриване на инвестиционните 

задължения за ТЕЦ „София” за 2019 г.    
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По този ред, операторът може да получи пълния размер на 

определените за 2019 г. в Националния план за ТЕЦ „София”, 8 992 квоти  за 

които преизчисленото задължение за размера на реализираните инвестиции 

за годината възлиза на 179 840,00 евро. 

 

7.2. ТЕЦ „София изток” 

През 2019 г., в изпълнение на следните два проекта на ТЕЦ „София 

изток” (оператор по смисъла на Наредбата), „Топлофикация София” ЕАД е 

извършила следните дейности: 

Проект BG-$-0224/2019 за „Рехабилитация на топлопреносната мрежа” 

за ТЕЦ „София изток”. Максимално допустимата стойност на инвестицията по този 

проект, съгласно Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ е 362 000 евро. 

Изпълнението на проект BG - $ - 0224/2019, представлява реконструкция на 

амортизирани топлопроводи с нови предварително изолирани с полиуретанова пяна 

тръби, подходящи за директно полагане в земята. Работата по проекта се осъществи на 

два етапа по две отделни процедури, проведени съгласно правилата на ЕБВР: 

1) доставка на предварително изолирани тръби и елементи; и  

2) монтаж на доставените тръби и елементи.  

При изпълнението на първия етап на този проект през 2018 г. беше сключен 

Договор за доставка по правилата на ЕБВР. Доставчикът на предварително изолирани 

тръби и елементи изпълни задълженията си по договора.   

В изпълнение на втория етап на проекта в края на м. юли 2019 г. беше получено 

одобрение от ЕБВР на оценъчния доклад за тези лотове, за които обекти има издадени 

разрешения за строеж, и в края на м. август 2019 г. бяха подписани договори за 

изпълнение на обектите. Поради напредналото време реалното изпълнение на обектите 

се предвижда да започне след края на отоплителен сезон 2019/2020 г.  

Независимо, че през 2019 г. операторът има направени разходи по 

реализацията на този проект, в представения отчет няма посочен конкретен 

размер на тези разходи. 

Общия размер на признатите разходи, направени от оператора за 

инвестиции през периода 2013 – 2018 г. възлиза на 3 912 617 евро. 

Срещу стойността на тези разходи за инвестиции, операторът е получил пълния 

размер на определените по НПИ квоти на парникови газове за 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 и 2018 г., както следва: 

Получените за 2013 г. безплатни квоти са 117 758, чиято стойност при 

референтната пазарна цена от 6,13 евро/квота  възлиза на 721 856,54 евро. 

Получените за 2014 г. безплатни квоти са 87 471, чиято стойност при 

референтната пазарна цена от 5,05 евро/квтота  възлиза на 441 728,55 евро. 
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Получените за 2015 г. безплатни квоти са 84 113, чиято стойност при 

референтната пазарна цена от 6,81 евро/квота  възлиза на 572 809,53 евро. 

Получените за 2016 г. безплатни квоти са 67 290, чиято стойност при 

референтната пазарна цена от 7,09 евро/квота  възлиза на 477 086,10 евро. 

Получените за 2017 г. безплатни квоти са 50 468, чиято стойност при 

референтната пазарна цена от 5,095 евро/квота  възлиза на 257 134,46 евро. 

Получените за 2018 г. безплатните квоти са 33 645, на стойност 300 449,85 

евро, получена чрез референтната пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 

2018 г. в размер на 8,93 евро/квота, също определена чрез използване на механизма 

указан от ЕК. 

Общата стойност на получените за тези 6 години квоти, преизчислена 

през референтните пазарни цени на емисиите, определени по указания от ЕК 

механизъм е 2 771 065,03 евро, която е с 1 141 551,97 евро по-малка от общия 

размер на признатите разходи. 

В резултат от направените през 2019 г. преизчисления за целия период 

на прилагане на НПИ, т. е. от 2013 г. до 2018 г., включително, е доказано, че 

след отчетната 2018 г., операторът разполага с остатък от признатите общо 

реализирани разходи за инвестиции в размер на 3 912 617 евро и общият 

размер на задълженията за инвестиции срещу получените квоти на парникови 

газове за тези години от 2 771 065,03 евро, възлизащ на 1 141 551,97 евро, 

който може да бъде прехвърлен за 2019 г.  

По този ред, операторът е поискал преизчисленото задължение за 

стойността на квотите за 2019 г., възлизащо на 336 460,00 евро, да бъде 

отчетено чрез разликата/остатъкът (в размер на 1 141 551,97 евро) между 

общия размер на признатите разходи, направени от оператора за инвестиции 

през периода 2013 – 2018 г. и общата стойност на получените за 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017 и 2018 г. безплатни квоти в размер на 2 771 065,03 евро и по 

този ред да получи пълния размер на определените в НПИ, 16 823 квоти.   

 

 

8. „Топлофикация Русе” ЕАД 

За 2019 г., съгласно Раздел С.3. „Баланс” от НПИ, за „Топлофикация 

Русе” ЕАД са определени 43 040 безплатни квоти на въглероден диоксид. В 

резултат на определената чрез използване на механизма указан от ЕК и с отчитане на 

изискването от Приложение VI на Съобщение на Комисията „Указателен документ 

относно възможността за прилагане на член 10в от Директива 2003/87/ЕО“ (2011/C 

99/03), референтна пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2019 г. в 

размер на 20,00 евро/квота, преизчисленото задължение за размера на 

реализираната инвестиция за годината възлиза на 860 800,00 евро.  
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За получаването на тези квоти, съгласно Раздел С.1. „Инвестиции” на НПИ, 

операторът е реализирал през 2019 г. инвестиции, както следва: 

За изпълнението на проект BG-$-0044/2019 за „Реконструкция и 

модернизация на основно производствено оборудване”, операторът е 

реализирал инвестиции от 4 860 888,12 лева или 2 485 332,63 евро. 

Mаксимално допустиматa стойност на инвестицията по този проект, съгласно Раздел 

С.1. „Инвестиции“ на НПИ e 1 140 606 евро.  

За изпълнението на проект BG-$-0252/2019 за „Реконструкция на 

топлопреносната мрежа и помпена станция” – общо 324 258,20 лв. или 

165 790,59 евро. Максимално допустимата стойност на инвестицията по този проект, 

съгласно Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ е 580 800 евро. 

За предходната 2018 г., по изпълнението на проекти BG-$-0043/2018 и 

BG-$-0044/2019 за „Реконструкция и модернизация на основно 

производствено оборудване”, операторът е отчел реализирани инвестиции от 

общо 2 686 044,89 лева или 1 373 352,94 евро, от които 1 140 606 евро по BG-

$-0043/2018 и 232 746,94 евро по BG-$-0044/2019. Както е вече указано, 

максимално допустиматa стойност на инвестицията по тези проекти, съгласно Раздел 

С.1. „Инвестиции“ на НПИ e 1 140 606 евро за всеки проект.  

По тази причина, за отчетната 2019 г. по проект BG-$-0044/2019 може да бъдат 

признати за разходи за инвестиции по които да се разпределят квоти на парникови 

газове по чл. 10в на Директива 2003/87/ЕО, само разликата между максимално 

допустиматa стойност на инвестицията по този проект, която съгласно Раздел С.1. 

„Инвестиции“ на НПИ e 1 140 606 евро и отчетените 232 746,94 евро за 2018 г., в 

размер на 907 859,06 евро.  

 Общият размер на реализираните и признати за разпределение на 

безплатни квоти инвестиционни разходи за 2019 г. е 2 099 876,19 лева или 

1 073 649,65 евро, който е с 212 849,65 евро повече от преизчисленото 

инвестиционно задължение на оператора в размер на 860 800,00 евро.  

 Общият размер на признатите разходи, направени от оператора за 

инвестиции през периода 2013 – 2018 г. възлиза на 9 480 723,63 евро. 

Общата стойност на получените за тези 6 години квоти, преизчислена 

през референтните пазарни цени на емисиите, определени по указания от ЕК 

механизъм е 7 263 608,40 евро, която е с 2 217 114,23 евро по-малка от общия 

размер на признатите разходи. 

В резултат от направените през 2019 г. преизчисления за целия период 

на прилагане на НПИ, т. е. от 2013 г. до 2018 г., включително, е доказано, че 

след отчетната 2018 г., операторът разполага с остатък от признатите общо 

реализирани разходи за инвестиции в размер на 9 480 723,63 евро и общият 

размер на задълженията за инвестиции срещу получените квоти на парникови 
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газове за тези години от 7 263 608,40 евро, възлизащ на 2 217 114,23 евро,  

който може да бъде прехвърлен за 2019 г.  

По този ред и на основание чл. 20, ал. 4 от Наредбата за организацията 

и контрола по изпълнението на НПИ, операторът на „Топлофикация Русе” ЕАД 

може да получи пълния размер на определените по НПИ, 43 040 безплатни 

квоти на въглероден диоксид за 2019 г. 

 

 

9. „ЕВН България Топлофикация” ЕАД (север) 

За 2019 г., съгласно Раздел С.3. „Баланс” от НПИ, за „ЕВН България 

Топлофикация” ЕАД са определени 16 280 безплатни квоти на въглероден 

диоксид. В резултат на определената чрез използване на механизма указан от ЕК и с 

отчитане на изискването от Приложение VI на Съобщение на Комисията „Указателен 

документ относно възможността за прилагане на член 10в от Директива 2003/87/ЕО“ 

(2011/C 99/03), референтна пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2019 

г. в размер на 20,00 евро/квота, преизчисленото задължение за размера на 

реализираната инвестиция за годината възлиза на 325 600,00 евро. 

"ЕВН България Топлофикация" ЕАД участва в НПИ със следните 

инвестиционни проекти: 

BG-$-0086 „Изграждане на инсталация за когенерация“ за 2011 г. 

Максимално допустимата стойност на инвестицията по този проект, съгласно Раздел 

С.1. „Инвестиции“ на НПИ е 7 288 909 евро. По този проект операторът е направил 

инвестиции в размер общо на 107 335 527,39 лева или 54 890 009,55 евро, отчетени 

през 2013 г.  

BG-$-0254 и BG-$-0255 за “Рехабилитация на топлопреносна мрежа”,  

съответно за 2013 г. и 2014 г. Максимално допустимата стойност на инвестицията за 

всеки от тези проекти, съгласно Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ е 500 000 евро или 

общо 1 000 000,00 евро. По проект BG-$-0254 за “Рехабилитация на топлопреносна 

мрежа”, операторът е направил инвестиции в размер общо на 157 096,98 евро, 

отчетени през 2013 г.  

Операторът е представил през 2014 и 2015 г. – Окончателни финансови 

доклади за инвестициите, Верифицирани Доклади за намалението на емисии на 

парникови газове и Верификационни Доклади за намалението на емисии на парникови 

газове. Докладите са представени на ГД „Действия по климата“ при ЕК. 

Операторът на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД няма други инвестиционни 

проекти включени за изпълнение в НПИ. 

Общия размер на признатите разходи направени от оператора за 

инвестиции през 2013 г. възлиза на 14 563 121,87 лева  или 7 446 005,98 евро 

(по BG-$-0086 за 7 288 909,00 евро и по BG-$-0254 за 157 096,98 евро). 
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Срещу стойността на тези разходи за инвестиции, операторът е получил пълния 

размер на определените по НПИ квоти на парникови газове за 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 и 2018 г., както следва: 

Получените за 2013 г. безплатни квоти са 113 962, чиято стойност при 

референтната пазарна цена от 6,13 евро/квота  възлиза на 698 587,06 евро. 

Получените за 2014 г. безплатни квоти са 97 682, чиято стойност при 

референтната пазарна цена от 5,05 евро/квота  възлиза на 493 294,10 евро. 

Получените за 2015 г. безплатни квоти са 81 402, чиято стойност при 

референтната пазарна цена от 6,81 евро/квота  възлиза на 554 347,62 евро. 

Получените за 2016 г. безплатни квоти са 65 121, чиято стойност при 

референтната пазарна цена от 7,09 евро/квота  възлиза на 461 707,89 евро. 

Получените за 2017 г. безплатни квоти са 48 841, чиято стойност при 

референтната пазарна цена от 5,095 евро/квота  възлиза на 248 844,90 евро. 

Получените за 2018 г. безплатните квоти са 32 561, на стойност 290 769,73 

евро, получена чрез референтната пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 

2018 г. в размер на 8,93 евро/квота, също определена чрез използване на механизма 

указан от ЕК. 

Общата стойност на получените за тези 6 години квоти, преизчислена 

през референтните пазарни цени на емисиите от въглероден диоксид, 

определени чрез използване на механизма указан от ЕК, е 2 747 551,30 евро.   

В резултат от направените през 2019 г. преизчисления за целия период 

на прилагане на НПИ, т. е. от 2013 г. до 2018 г., включително, е доказано, че 

след отчетната 2018 г., операторът разполага с остатък от признатите общо 

реализирани разходи за инвестиции в размер на 7 446 005,98 евро и общият 

размер на задълженията за инвестиции срещу получените квоти на парникови 

газове за тези години от 2 747 551,30 евро, възлизащ на 4 698 454,68 евро, 

който може да бъде прехвърлен за 2019 г.  

По тази причина, на основание чл. 20, ал. 4 от Наредбата,  операторът е 

поскал неизпълненото инвестиционно задължение от 325 600,00 евро за 2019 

г. да бъде изцяло отчетено чрез остатъка, от признатите общо реализирани 

инвестиция за 7 446 005,98 евро и използваната за 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 и 2018 г. на обща стойност в размер на 2 747 551,30 евро. Срещу 

съответната част от този остатък, възлизащ на 4 698 454,68 евро, операторът 

може да получи пълния размер от 16 280 квоти на въглероден диоксид, 

определени за 2019 г.   

  

 

10. „Топлофикация Плевен“ ЕАД  
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За 2019 г., съгласно Раздел С.3. „Баланс” от НПИ, за „Топлофикация 

Плевен” ЕАД са определени 2 577 безплатни квоти на въглероден диоксид. В 

резултат на определената чрез използване на механизма указан от ЕК и с отчитане на 

изискването от Приложение VI на Съобщение на Комисията „Указателен документ 

относно възможността за прилагане на член 10в от Директива 2003/87/ЕО“ (2011/C 

99/03), референтна пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2019 г. в 

размер на 20,00 евро/квота, преизчисленото задължение за размера на 

реализираната инвестиция за годината възлиза на 51 540,00 евро. 

През 2019 г. операторът няма извършени инвестиции.  

Общо признатите разходи за инвестиции на оператора за реализацията 

на проекти през периода 2013 – 2018 г. възлиза на 1 448 694 евро. Срещу тези 

инвестиции, операторът е получил определените в Националния план: 

- за 2013 г., 18 038 безплатни квоти на стойност 110 572,94 евро, определена 

чрез референтната пазарна цена от 6,13 евро/квота; 

- за 2014 г., 15 461 безплатни квоти на стойност 78 078,05 евро, определена чрез 

референтната пазарна цена от 5,05 евро/квота; 

- за 2015 г., 12 884 безплатни квоти на стойност 87 740,04 евро, определена чрез 

референтната пазарна цена от 6,81 евро/квота; 

- за 2016 г., 10 307 безплатни квоти на стойност 73 076,63 евро, определена чрез 

референтната пазарна цена от 7,09 евро/квота; 

- за 2017 г., 7 731 безплатни квоти на стойност 39 389,45 евро, определена чрез 

референтната пазарна цена от 5,095 евро/квота; 

- за 2018 г. безплатните квоти са 5 154, на стойност 46 025,22 евро, получена 

чрез референтната пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2018 г. в 

размер на 8,93 евро/квота, също определена чрез използване на механизма указан от 

ЕК. 

Общата стойност на получените от оператора за периода 2013 - 2018 г. 

квоти възлиза на 434 882,33 евро. 

В резултат от направените през 2019 г. преизчисления за целия период 

на прилагане на НПИ, т. е. от 2013 г. до 2018 г., включително, е доказано, че 

след отчетната 2018 г., операторът разполага с остатък от признатите общо 

реализирани разходи за инвестиции в размер на 1 448 694  евро и общият 

размер на задълженията за инвестиции срещу получените квоти на парникови 

газове за тези години от 434 882,33 евро, възлизащ на 1 013 811,67 евро, който 

може да бъде прехвърлен за 2019 г.  

По тази причина и на основание чл. 20, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за 

организацията и контрола по изпълнението на НПИ, „Топлофикация Плевен” 

ЕАД може да получи пълния размер на определените в Раздел С.3. „Баланс” на 

Националния план 2 577 квоти на въглероден диоксид за 2019 г. 
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11. Топлофикация „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД (бивша „Далкия 

Варна“) 

За 2019 г., съгласно Раздел С.3. „Баланс” от НПИ, за Топлофикация 

„Веолия Енерджи Варна” ЕАД са определени 1 038 безплатни квоти на 

въглероден диоксид. В резултат на определената чрез използване на механизма 

указан от ЕК и с отчитане на изискването от Приложение VI на Съобщение на 

Комисията „Указателен документ относно възможността за прилагане на член 10в от 

Директива 2003/87/ЕО“ (2011/C 99/03), референтна пазарна цена на емисиите от 

въглероден диоксид за 2019 г. в размер на 20,00 евро/квота, преизчисленото 

задължение за размера на реализираната инвестиция за годината възлиза на 

20 760,00 евро. 

Съгласно Раздел С.1. „Инвестиции” от Националния план, за оператора на 

Топлофикация „Веолия Енерджи Варна ” ЕАД е определено изпълнението на следните 

проекти:   

- BG-$-0088 - „Реконструкция на инсталация за ко-генерация № 1“ за 2014 г. и 

BG-$-0089 - „Реконструкция на инсталация за ко-генерация № 2“ за 2015 г. 

Максимално допустимите разходи за инвестиции, съгласно Раздел С.1. „Инвестиции” от 

Националния план, за тези проекти възлизат съответно на 326 000 евро за 2014 г. и на 

200 000 евро за 2015 г. или общо 526 000 евро. 

- BG-$-0253 – „Рехабилитация на топлопреносна мрежа“ за 2011 г. Максимално 

допустимите разходи за инвестиции, съгласно Националния план, за този проект 

възлизат на 570 500 евро.  

Както е посочено в докладите за степента на изпълнение на НПИ през 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 г., проектите са изпълнени съответно през 

2013 и 2014 г. и съоръженията са въведени в експлоатация.  

За реализацията на тези проекти, операторът е направил следните 

инвестиционни разходи: 

- По проект BG-$-0088 - „Реконструкция на инсталация за ко-генерация № 1“ за 

432 109,47 евро и по проект  BG-$-0089 - „Реконструкция на инсталация за ко-

генерация № 2“  за 449 789,47 евро или общо за 881 899 евро, което е със 355 899 

евро повече от посочените в НПИ 526 000 евро - общо максимално допустими 

разходи за инвестиции.  

- По проект - BG-$-0253 – „Рехабилитация на топлопреносна мрежа“ за 996 770 

евро, което е с 426 270 евро повече от посочените в НПИ 570 500 евро - общо 

максимално допустими разходи за инвестиции.  

Общо признатите разходи за инвестиции на оператора за реализацията 

на тези проекти през периода 2013 – 2015 г. възлизат на 1 096 500 евро.  
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Срещу тези инвестиции, операторът е получил определените в 

Националния план: 

- за 2013 г., 7 265 безплатни квоти на стойност 44 534 евро, определена чрез 

референтната пазарна цена от 6,13 евро/квота; 

- за 2014 г., 6 228 безплатни квоти на стойност 31 451 евро, определена чрез 

референтната пазарна цена от 5,05 евро/квота; 

- за 2015 г., 5 190 безплатни квоти на стойност 35 344 евро, определена чрез 

референтната пазарна цена от 6,81 евро/квота; 

- за 2016 г., 4 152 безплатни квоти на стойност 29 438 евро, определена чрез 

референтната пазарна цена от 7,09 евро/квота; 

- за 2017 г., 3 114 безплатни квоти на стойност 15 866 евро, определена чрез 

референтната пазарна цена от 5,095 евро/квота; 

- за 2018 г. безплатните квоти са 2 076, на стойност 18 538,68 евро, получена 

чрез референтната пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2018 г. в 

размер на 8,93 евро/квота, също определена чрез използване на механизма указан от 

ЕК. 

 Общата стойност на получените от оператора за периода 2013 - 2018 г. 

квоти възлиза на 175 171,68 евро. 

Операторът на Топлофикация „Веолия Енерджи Варна” ЕАД няма други 

инвестиционни проекти включени за изпълнение в НПИ. 

В резултат от направените през 2019 г. преизчисления за целия период 

на прилагане на НПИ, т. е. от 2013 г. до 2018 г., включително, е доказано, че 

след отчетната 2018 г., операторът разполага с остатък от признатите общо 

реализирани разходи за инвестиции в размер на 1 096 500 евро и общият 

размер на задълженията за инвестиции срещу получените квоти на парникови 

газове за тези години от 175 171,68 евро, възлизащ на 921 328,32 евро, който 

може да бъде прехвърлен за 2019 г.  

 

Операторът е поискал преизчисленото задължение за стойността на 

квотите, определени за 2019 г., възлизащо на 20 760,00 евро, да бъде 

отчетено чрез остатъка (в размер на 921 328,32 евро) от максимално 

допустимите признати разходи за инвестиции, общо 570 500 евро за 2013 г. и 

526 000 евро съответно за 2014 г. и общата стойност на получените за 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 г. безплатни квоти в размер на 175 171,68 евро 

и по този ред да получи пълния размер на определените в Националния план, 

1 038 квоти на въглероден диоксид.  

 

 

II. Базови кондензационни централи: 
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1. „Брикел” ЕАД 

За 2019 г., съгласно Раздел С.3. „Баланс” от НПИ, за „Брикел” ЕАД са 

определени 80 681 безплатни квоти на въглероден диоксид. В резултат на 

определената чрез използване на механизма указан от ЕК и с отчитане на изискването 

от Приложение VI на Съобщение на Комисията „Указателен документ относно 

възможността за прилагане на член 10в от Директива 2003/87/ЕО“ (2011/C 99/03), 

референтна пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2019 г. в размер на 

20,00 евро/квота, преизчисленото задължение за размера на реализираната 

инвестиция за годината възлиза на 1 613 620,00 евро. 

За получаването на тези квоти, операторът е реализирал през 2019 г. 

инвестиции по следните проекти от НПИ: 

BG-$-0385/2019 за „Въвеждане на нов тип високо ефективна 

топлоизолация на енергийните съоръжения“.   
Стойността на извършените инвестиции през 2018 г. е 8 801,24 лв. или 

4 500,00 евро. По този проект няма отчетени разходи за инвестиции през 
предходните години. Максимално допустимата стойност на инвестицията по този 
проект, съгласно Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ е 670 000 евро.  

   
BG-$-0388/2018 за „Изграждане на система за изгаряне на биогорива 

до 10 % към основното гориво“ 
Стойността на извършените инвестиции е 8 801,24 лв. или 4 500,00 

евро. По този проект има отчетени разходи за инвестиции през 2018 г. в 
размер на 431 633 евро. Максимално допустимата стойност на инвестицията по този 
проект, съгласно Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ е 750 000 евро. 

 
BG–$-0392/2018 и BG–$-0393/2019 за „Пълен инженеринг на 

инсталация за очистване на димни газове, включително и СО2“ 
Описание на дейностите и обектите по проекта през 2019 г.: 
• Доставка на оросителни дюзи; 
• Подготовка на строителна площадка на спомагателни съоръжения към 

инсталация за очистване на димни газове; 
• Подготовка  на сегменти към метална конструкцията за изграждане на 

стоманен комин на инсталация за очистване на димни газове; 

• Строителни дейности на площадка на спомагателни съоръжения към 
инсталация за очистване на димни газове; 

• Сглобяване на сегменти към метална конструкцията на стоманен комин на 
инсталация за очистване на димни газове; 

• Доставка и монтаж на колектори за миене на капкоуловители; 
• Монтаж на рециркулационни тръбопроводи; 
• Монтаж на ел. табла и изграждане на метално кабелно скеле от перфориран 

канал; 
• Разкрояване, изработване на заготовки за резервоари и силузи; 
• Монтаж на дренажен тръбопровод. 

Стойността на извършените инвестиции е 3 410 372,33 лева или 
1 743 695,68 евро. Максимално допустимата стойност на инвестицията по тези 
проекти, съгласно Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ е по 1 000 000 евро за всеки.  

 
След 2018 г., разходи направени за инвестиции по следните проекти, 

няма да бъдат признавани за разпределяне на безплатни квоти на парникови 

газове по НПИ: 
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1. Проект BG-$-0376-0379 „Пълен инженеринг на газоплътна пещ на КА №№ 1-

4”.  

2. Проект BG-$-0398-0401 „Пълен инженеринг на нискоемисионни горелки”. 

3. Проект BG-$-0394-0397 „Монтаж на автоматична система за управление на 

технологичните процеси”. 

Общата стойност на направените разходи за инвестиции през 2019 г. 

възлиза на 3 427 974,81 лева или 1 752 695,68 евро, което е със 139 075,68 

евро по-голяма от преизчисленото за 2019 г. задължение за размера на 

реализираната инвестиция. 

Направените разходи за инвестиции през 2018 г. възлизат на 1 

608 906,75 лева или 822 620,96 евро, като към тях се добавят и още 130 044 

евро, като признати разходи за инвестиции от предходните години. Тази 

стойност е по-малка с 488 298 евро, от преизчисленото за 2018 г. задължение 

за размера на реализираната инвестиция, получено чрез референтната 

пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2018 г. в размер на 8,93 

евро/квота, определена чрез използване на механизма указан от ЕК. По тази 

причина, операторът е получил за 2018 г. само 106 681 квоти от определените 

му по НПИ 161 362 безплатни квоти на въглероден диоксид. 

От друга страна, общия размер на направените и признати разходи за 

инвестиции през 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 г. възлиза на 

15 106 552,96 евро. 

Срещу тези разходвани средства за инвестиции, операторът е получил 

определените в Националния план: 

- за 2013 г., 564 768 безплатни квоти на стойност 3 462 028 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена от 6,13 евро/квота; 

- за 2014 г., 484 087 безплатни квоти на стойност 2 444 639 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена от 5,05 евро/квота; 

- за 2015 г., 403 406 безплатни квоти на стойност 2 747 195 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена от 6,81 евро/квота; 

- за 2016 г., 322 724 безплатни квоти на стойност 2 288 113 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена от 7,09 евро/квота; 

-    за 2017 г., 242 043 безплатни квоти на стойност 1 233 209 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена от 5,095 евро/квота; 

- за 2018 г. получените безплатни квоти са 106 681, на стойност 

952 661,33 евро, получена чрез референтната пазарна цена на емисиите от въглероден 

диоксид за 2018 г. в размер на 8,93 евро/квота, също определена чрез използване на 

механизма указан от ЕК. 

Общата стойност на получените по този ред от оператора за периода 

2013 - 2018 г. квоти възлиза на 13 127 845,33 евро. 
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В резултат от направените през 2019 г. преизчисления за целия период 

на прилагане на НПИ, т. е. от 2013 г. до 2018 г., включително, е доказано, че 

след отчетната 2018 г., операторът разполага с остатък от признатите общо 

реализирани разходи за инвестиции в размер на на 15 106 552,96 евро и 

общият размер на задълженията за инвестиции срещу получените квоти на 

парникови газове за тези години от 13 127 845,33 евро, възлизащ на 

1 978 707,63 евро, който може да бъде прехвърлен за 2019 г. 

По този ред за 2019 г., операторът разполага с общо признати разходи 

за инвестиции срещу които може да се разпределят квоти на парникови газове 

по чл. 10в на Директива 2003/87/ЕО в размер на 3 731 403,31 евро - от 1 978 

707,63 евро (доказани от направените през 2019 г. преизчисления за целия 

период на прилагане на НПИ, т. е. от 2013 г. до 2018 г., включително) и от 1 

752 695,68 евро (стойността на извършените през 2019 г. дейности по проекти 

BG-$-0385/2019, BG-$-0388/2018, BG–$-0392/2018 и BG–$-0393/2019). На 

основание чл. 20, ал. 4 от Наредбата,  операторът е поскал инвестиционното 

задължение от 1 613 620,00 евро за 2019 г. да бъде изцяло отчетено чрез 

общо признатите разходи за инвестиции в размер на 3 731 403,31 евро. Срещу 

съответната част от този остатък, операторът може да получи пълния размер 

от 80 681 квоти на въглероден диоксид, определени за 2019 г., след което има 

наличен остатък от още 2 117 783,31 евро.   

Разликата от разпределените (161 362) и получени (106 681) за 2018 

г., 54 681 квоти операторът е закупил през 2019 г. допълнително от свободниа 

пазар. При наличието на остатък в размер на 2 117 783,31 евро, от направени 

и доказани разходи за инвестиции и в резултат от направеното през 2019 г. 

преизчисляване на резултатите за степента на изпълнение на НПИ по реда 

посочен от ЕК, за целия период от 2013 до 2018 г., включително, операторът  

може да получи, през месец април 2020 г., заедно с разпределението на 

квотите по чл. 10в на Директива 2003/87/ЕС за 2019 г., разликата от 54 681 

квоти, останали неразпределени от 2018 г. Размерът на доказаните разходи за 

инвестиции за получаване на тези 54 681 квоти се определя чрез 

референтната пазарна цена на квотите на емисиите от въглероден диоксид за 

2018 г. в размер на 8,93 евро/квота, получена чрез указания от ЕК механизъм 

и възлиза на 488 301,33 евро.       

По този ред, операторът на „Брикел” ЕАД може да получи, през месец 

април 2020 г., заедно с разпределението на квотите по чл. 10в на Директива 

2003/87/ЕС за 2019 г., още 54 681 квоти на парникови газове останали 

неразпределени от 2018 г.     
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2. ТЕЦ „Марица 3” АД, град Димитровград 

За 2019 г., съгласно Раздел С.3. „Баланс” от НПИ, за ТЕЦ „Марица 3” АД 

са определени 68 758 безплатни квоти на въглероден диоксид. В резултат на 

определената чрез използване на механизма указан от ЕК и с отчитане на изискването 

от Приложение VI на Съобщение на Комисията „Указателен документ относно 

възможността за прилагане на член 10в от Директива 2003/87/ЕО“ (2011/C 99/03), 

референтна пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2019 г. в размер на 

20,00 евро/квота, преизчисленото задължение за размера на реализираната 

инвестиция за годината възлиза на 1 375 160,00 евро. 

За получаването на тези квоти, операторът е реализирал през 2019 г. 

инвестиции по следните проекти от НПИ: 

BG-$-0352/2019 за „Модернизация на котел и поддържащо 

оборудване“: 

1. Реконструкция на 7 броя работни колела на мелещ вентилатор; 

Стойността на извършените през 2019 г. дейности по този проект е 

2 776 465,98 лв. или 1 419 584,51 евро. Максимално допустимата стойност на 

инвестицията по този проект, съгласно Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ е 2 200 000 

евро. Тази стойност е с 44 424,51 евро по-голяма от преизчисленото за 2019 г. 

задължение за размера на реализираната инвестиция.  

От друга страна, общия размер на направените и признати разходи за 

инвестиции през 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и  2018 г. възлиза на 11 800 825 

евро. 

Срещу тези разходвани средства за инвестиции, операторът е получил 

определените в Националния план: 

- за 2013 г., 351 934 безплатни квоти на стойност 2 157 355 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена от 6,13 евро/квота;  

- за 2014 г., 412 546 безплатни квоти на стойност 2 083 357 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена от 5,05 евро/квота; 

- за 2015 г., 343 789 безплатни квоти на стойност 2 341 203 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена от 6,81 евро/квота; 

- за 2016 г., 275 031 безплатни квоти на стойност 1 949 970 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена от 7,09 евро/квота; 

-    за 2017 г., 206 273 безплатни квоти на стойност 1 050 961 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена от 5,095 евро/квота; 

- за 2018 г. получените безплатни квоти са 105 030, на стойност 937 918 евро, 

получена чрез референтната пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2018 

г. в размер на 8,93 евро/квота, също определена чрез използване на механизма указан 

от ЕК. 
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 Общата стойност на получените по този ред от оператора за периода 

2013-2018 г. квоти възлиза на 10 520 763 евро. 

В резултат от направените през 2019 г. преизчисления за целия период 

на прилагане на НПИ, т. е. от 2013 г. до 2018 г., включително, е доказано, че 

след отчетната 2018 г., операторът разполага с остатък от признатите общо 

реализирани разходи за инвестиции в размер на на 11 800 825 евро и общият 

размер на задълженията за инвестиции срещу получените квоти на парникови 

газове за тези години от 10 520 764 евро, възлизащ на 1 280 059 евро, който 

може да бъде прехвърлен за 2019 г.  

По този ред за 2019 г., операторът разполага с общо признати разходи 

за инвестиции срещу които може да се разпределят квоти на парникови газове 

по чл. 10в на Директива 2003/87/ЕО в размер на 2 699 643,51 евро - от 1 280 

059 евро (доказани от направените през 2019 г. преизчисления за целия 

период на прилагане на НПИ, т. е. от 2013 г. до 2018 г., включително) и от 

1 419 584,51 евро (стойността на извършените през 2019 г. дейности по проект 

BG-$-0352/2019). На основание чл. 20, ал. 4 от Наредбата,  операторът е 

поскал инвестиционното задължение от 1 375 160,00 евро за 2019 г. да бъде 

изцяло отчетено чрез общо признатите разходи за инвестиции в размер на 

2 699 643,51 евро. Срещу съответната част от този остатък, операторът може 

да получи пълния размер от 68 758 квоти на въглероден диоксид, определени 

за 2019 г., след което има наличен остатък от още 1 324 483,51 евро. 

Разликата от разпределените (137 515) и получени (105 030) за 2018 

г., 32 485 квоти операторът е закупил през 2019 г. допълнително от свободниа 

пазар. При наличието на остатък в размер на 1 324 483,51 евро, от направени 

и доказани разходи за инвестиции в резултат от направеното през 2019 г. 

преизчисляване на резултатите за степента на изпълнение на НПИ по реда 

посочен от ЕК, за целия период от 2013 до 2018 г., включително, операторът  

може да получи, през месец април 2020 г., заедно с разпределението на 

квотите по чл. 10в на Директива 2003/87/ЕС за 2019 г., разликата от 32 485 

квоти, останали неразпределени от 2018 г. Размерът на доказаните разходи за 

инвестиции за получаване на тези 32 485 квоти се определя чрез 

референтната пазарна цена на квотите на емисиите от въглероден диоксид за 

2018 г. в размер на 8,93 евро/квота, получена чрез указания от ЕК механизъм 

и възлиза на 290 091,05 евро.      

По този ред, операторът на ТЕЦ „Марица 3” АД може да получи, през 

месец април 2020 г., заедно с разпределението на квотите по чл. 10в на 

Директива 2003/87/ЕС за 2019 г., още 32 485 квоти на парникови газове 

останали неразпределени от 2018 г.    
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3. ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД 

За 2019 г., съгласно Раздел С.3. „Баланс” от НПИ, за ТЕЦ „Бобов дол” 

ЕАД са определени 224 672 безплатни квоти на въглероден диоксид. В резултат 

на определената чрез използване на механизма указан от ЕК и с отчитане на 

изискването от Приложение VI на Съобщение на Комисията „Указателен документ 

относно възможността за прилагане на член 10в от Директива 2003/87/ЕО“ (2011/C 

99/03), референтна пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2019 г. в 

размер на 20,00 евро/квота, преизчисленото задължение за размера на 

реализираната инвестиция за годината възлиза на 4 493 440,00 евро. 

За получаването на тези квоти, операторът е реализирал през 2019 г. 

инвестиции по следните проекти от НПИ: 

BG-$-0313/2018 и BG-$-0314/2019 за „Реконструкция на цилиндри 
ниско налягане (ЦНН) на Турбини 1, 2 и 3“.   

Извършване на  реконструкция на Турбина 1: 
1. Реконструкция на парни и надбандажни уплътнения на 2–12 степени ЦВН на 

Турбина 1; 
2. Реконструкция на парни и надбандажни уплътнения на 13 – 21 степени ЦСН 

на Турбина 1; 
3.  Реконструкция на уплътняващи лагери на турбогенератор 1; 
4. Частична реконструкця на стопорни клапани, регулиращи клапани и седлата 

към тях на ЦВН;  
5. Частична реконструкця на защитни клапани, регулиращи клапани и седлата 

към тях на ЦСН; 
6. Нормализиране на хлабините на фундаментните болтове на ЦНН;  
7. Реконструкция на крайни парни уплътнения и обойми на ЦВН, ЦСН и ЦНН; 

8. Реконструкция линзови компенсатори в кондензатора към ЦНН; 
9. Реконструкция на ресиверни тръбопроводи и взривни клапи към ЦНН;  
10. Реконструкция торсионен вал и съединетел за главна маслена помпа на 

Турбина 1;  
11. Частична реконструкция на снхронен генератор 1; 
12. Частична реконструкция на отсекателна и регулираща арматура част 

турбина и генератор; 
13. Частична реконструкция на трансформатор силов блочен 1; 
14. Частична реконструкция на трансформатор за собствени нужди на блок 1; 
15. Частична реконструкция на токоподводящия четкови апарат на 

турбогенератор 1; 
16. Реконструкция на тръбопроводи, колектори и влагоотделители. 
Общата стойност на извършените разходи за инвестиции по проекти 

BG-$-0313/2018 и BG-$-0314/2019 за „Реконструкция на цилиндри ниско 

налягане (ЦНН) на Турбини 1, 2 и 3“ през 2019 г. е 9 524 555,676 лева или 

4 869 827,99 евро. Максимално допустимата стойност на инвестицията по този 

проект, съгласно Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ е по 3 000 000 евро за всеки проект. 

Операторът няма отчетени разходи за инвестиции по други проекти от НПИ за 

2019 г.  

Общата стойност на направените разходи за инвестиции през 2019 г. по 

проекти BG-$-0313/2018 и BG-$-0314/2019 е с 376 387,99 евро по-голяма от 
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преизчисленото задължение за размера на реализираната инвестиция за тази 

година, възлизащо на 4 493 440,00 евро. 

Общата стойност на направените разходи за инвестиции през 2018 г. 

възлиза на 4 493 947,70 лева или 2 297 718,97 евро. Тази стойност е по-малка 

с 1 714 914 евро, от преизчисленото за 2018 г. задължение за размера на 

реализираната инвестиция, получено чрез референтната пазарна цена на емисиите 

от въглероден диоксид за 2018 г. в размер на 8,93 евро/квота, определена чрез 

използване на механизма указан от ЕК. По тази причина, след отчитане и на 

признати разходи за инвестиции в размер на 56 172 евро от предходните 

години, операторът е получил за 2018 г. само 262 662 квоти от определените 

му по НПИ 449 343 безплатни квоти на въглероден диоксид.  

Разликата от 186 681 квоти операторът е закупил през 2019 г. 

допълнително от свободниа пазар. При наличие на достатъчен размер на 

направени и доказани разходи за инвестиции, включително и в резултат от 

направеното през 2019 г. преизчисляване на резултатите за степента на 

изпълнение на НПИ по реда посочен от ЕК, за целия период от 2013 до 2018 г., 

включително, операторът може да получи, през месец април 2020 г., заедно с 

разпределението на квотите по чл. 10в на Директива 2003/87/ЕС за 2019 г., 

разликата от 186 681 квоти, останали неразпределени от 2018 г. Размерът на 

доказаните разходи за инвестиции за получаване на разликата от 186 681 

квоти ще се определя чрез използване на референтната пазарна цена на 

квотите на емисиите от въглероден диоксид за 2018 г. в размер на 8,93 

евро/квота, получена чрез указания от ЕК механизъм.       

От друга страна, общия размер на направените и признати разходи за 

инвестиции през 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 г. възлиза на 

41 571 791,97 евро. 

Срещу тези разходвани средства за инвестиции, операторът е получил 

определените в Националния план: 

- за 2013 г., 1 552 429 безплатни квоти на стойност 9 516 390 евро, определена 

чрез референтната пазарна цена от 6,13 евро/квота; 

- за 2014 г., 1 348 030 безплатни квоти на стойност 6 807 552 евро, определена 

чрез референтната пазарна цена от 5,05 евро/квота; 

- за 2015 г., 1 123 358 безплатни квоти на стойност 7 650 068 евро, определена 

чрез референтната пазарна цена от 6,81 евро/квота; 

- за 2016 г., 898 686 безплатни квоти на стойност 6 371 684 евро, определена 

чрез референтната пазарна цена от 7,09 евро/квота; 

-  за 2017 г., 674 015 безплатни квоти на стойност 3 434 106 евро, определена 

чрез референтната пазарна цена от 5,095 евро/квота; 
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- за 2018 г. получените безплатни квоти са 262 662, на стойност 

2 345 571,66 евро, получена чрез референтната пазарна цена на емисиите от 

въглероден диоксид за 2018 г. в размер на 8,93 евро/квота, също определена чрез 

използване на механизма указан от ЕК.  

Общата стойност на получените по този ред от оператора за периода 

2013 - 2018 г. квоти възлиза на 36 125 371,66 евро. 

В резултат от направените през 2019 г. преизчисления за целия период 

на прилагане на НПИ, т. е. от 2013 г. до 2018 г., включително, е доказано, че 

след отчетната 2018 г., операторът разполага с остатък от признатите общо 

реализирани разходи за инвестиции в размер на на 41 571 791,97 евро и 

общият размер на задълженията за инвестиции срещу получените квоти на 

парникови газове за тези години от 36 125 371,66 евро, възлизащ на 

5 446 420,31 евро, който може да бъде прехвърлен за 2019 г. 

По този ред за 2019 г., операторът разполага с общо признати разходи 

за инвестиции срещу които може да се разпределят квоти на парникови газове 

по чл. 10в на Директива 2003/87/ЕО в размер на 10 316 427,62 евро - от 

5 446 420,31 евро (доказани от направените през 2019 г. преизчисления за 

целия период на прилагане на НПИ, т. е. от 2013 г. до 2018 г., включително) и 

от 4 869 827,99 евро (стойността на извършените през 2019 г. дейности по 

проекти BG-$-0313/2018 и BG-$-0314/2019). На основание чл. 20, ал. 4 от 

Наредбата,  операторът е поскал инвестиционното задължение от 4 493 440,00 

евро за 2019 г. да бъде изцяло отчетено чрез общо признатите разходи за 

инвестиции в размер на 10 316 427,62 евро. Срещу съответната част от този 

остатък, операторът може да получи пълния размер от 224 672 квоти на 

въглероден диоксид, определени за 2019 г., след което има наличен остатък от 

още 5 822 807,62 евро.  

Разликата от разпределените (449 343) и получени (262 662) за 2018 

г., 186 681 квоти операторът е закупил през 2019 г. допълнително от 

свободниа пазар. При наличието на остатък в размер на 5 822 807,62 евро, от 

направени и доказани разходи за инвестиции в резултат от направеното през 

2019 г. преизчисляване на резултатите за степента на изпълнение на НПИ по 

реда посочен от ЕК, за целия период от 2013 до 2018 г., включително, 

операторът  може да получи, през месец април 2020 г., заедно с 

разпределението на квотите по чл. 10в на Директива 2003/87/ЕС за 2019 г., 

разликата от 186 681 квоти, останали неразпределени от 2018 г. Размерът на 

доказаните разходи за инвестиции за получаване на тези 186 681 квоти се 

определя чрез референтната пазарна цена на квотите на емисиите от 

въглероден диоксид за 2018 г. в размер на 8,93 евро/квота, получена чрез 

указания от ЕК механизъм и възлиза на 1 667 061,33 евро.      
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По този ред, операторът на ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД може да получи, през 

месец април 2020 г., заедно с разпределението на квотите по чл. 10в на 

Директива 2003/87/ЕС за 2019 г., още 186 681 квоти на парникови газове 

останали неразпределени от 2018 г.    

 

   

  

4. „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД 

За 2019 г., съгласно Раздел С.3. „Баланс” от НПИ, за ТЕЦ „Марица изток 

2” ЕАД са определени 561 697 безплатни квоти на въглероден диоксид. В 

резултат на определената чрез използване на механизма указан от ЕК и с отчитане на 

изискването от Приложение VI на Съобщение на Комисията „Указателен документ 

относно възможността за прилагане на член 10в от Директива 2003/87/ЕО“ (2011/C 

99/03), референтна пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2019 г. в 

размер на 20,00 евро/квота, преизчисленото задължение за размера на 

реализираната инвестиция за годината възлиза на 11 233 940,00 евро. 

Съгласно Раздел С.1. „Инвестиции” от Националния план и както е посочено в 

докладите за степента на реализацията на НПИ за периода 2013–2018 г., операторът  е 

изпълнявал следните проекти от НПИ: 

Проекти BG-$-0006/2013, BG-$-0017/2014, BG-$-0018/2015 и BG-$-

0019/2016 за „Пълен инженеринг на газоплътна пещ на котли от 1 до 8“: 

Стойността на извършените през периода 2013 - 2017 г. инвестиции е 

както следва: 

За BG-$-0006: 3 000 000 евро - отчетени през 2013, 2015 и 2016 г.  

За BG-$-0017: 3 000 000 евро - отчетени през 2014 и 2015 г.  

За BG-$-0018: 3 000 000 евро - отчетени през 2015 и 2016 г.  

За BG-$-0019: 3 943 575,24 евро - отчетени през 2016 г. По този проект 

има отчитани инвестиции през 2016 г., като е отчетено превишение над максимално 

допустимата стойност за проекта в размер на 12 793,93 евро, което не е признато за 

разпределяне на безплатни квоти на парникови газове по чл. 10в на Директива 

2003/87/ЕО. Максимално допустимата стойност на инвестицията по тези проекти е по 3 

000 000 евро за всеки.   

Независимо, че изпълнението на проекта продължава и през 2017 г. от 

оператора са отчетени разходи за инвестиции в размер на 930 781,31 евро, поради 

изчерпване на максимално допустимия ресурс за инвестиции, определен в Раздел С.1. 

“Инвестиции на НПИ“, тези средства не са признати за разпределяне на безплатни 

квоти на парникови газове по чл. 10в на Директива 2003/87/ЕО.  

Проекти BG-$-0007/2012 и BG-$-0008/2013 за „Модернизация и 

реконструкция на блок 5 и 7“: 
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Проектите са изпълнени и отчетени от оператора по съответния ред.  

Планираните разходи по проектите за „Модернизация и реконструкция на блок 5 

и 7“ са на обща стойност 30 000 000 евро. Налице е отчетено превишение спрямо 

планираните разходи, доказано от докладите на одитора в размер на 

1 206 635,29 евро, което не е признато за разпределяне на безплатни квоти на 

парникови газове по чл. 10в на Директива 2003/87/ЕО. Максимално допустимата 

стойност на инвестицията по тези проекти е по 15 000 000 евро за всеки.   

Проекти BG-$-0020/2012, BG-$-0009/2013 и BG-$-0010/2014 за „Пълен 

инженеринг на газова разпалваща инсталация на котли от 1 до 12“: 

Стойността на извършените през периода 2013 - 2017 г. инвестиции е 

както следва: 

За BG-$-0020: 4 750 000 евро.  

За BG-$-0009: 4 750 000 евро.  

За BG-$-0010: 4 769 376,45 евро. Отчетеното през 2016 г. по този проект 

превишение на максимално допустимата стойност на инвестицията в размер на 

19 376,45 евро не е признато за разпределяне на безплатни квоти на парникови газове 

по чл. 10в на Директива 2003/87/ЕО. 

Максимално допустимата стойност на инвестицията по тези проекти е по 4 

750 000 евро за всеки.   

Независимо, че изпълнението на проекта продължава и през 2017 г.  от 

оператора са отчетени разходи за инвестиции в размер на 1 756 185,35 евро, поради 

изчерпване на максимално допустимия ресурс за инвестиции, определен в Раздел С.1. 

“Инвестиции на НПИ“, тези средства не са признати за разпределяне на безплатни 

квоти на парникови газове по чл. 10в на Директива 2003/87/ЕО. 

През 2018 г., операторът е продължил изпълнението на проекта за 

„Пълен инженеринг на газова разпалваща инсталация на котли от 1 до 12“, 

като е отчел зови разходи за тази година в размер на 472 884,66 евро. Поради 

изчерпване на максимално допустимия ресурс за инвестиции, тези средства 

също не са признати за разпределяне на безплатни квоти на парникови газове 

по чл. 10в на Директива 2003/87/ЕО. 

Проекти BG-$-0021/2012, BG-$-0011/2013, BG-$-0012/2014, BG-$-

0013/2015, BG-$-0014/2016, BG-$-0015/2017 и BG-$-0016/2018 за „Пълен 

инженеринг на нискоемисионни горелки на котли от 1 до 12“. Стойността на 

извършените през периода 2013 - 2016 г. инвестиции е както следва: 

За BG-$-0021: 5 714 286 евро – отчетени през 2013 г.  

За BG-$-0011: 5 714 286 евро – отчетени през 2013 г.  

За BG-$-0012: 5 714 286 евро – отчетени през 2013 г.  

За BG-$-0013: 5 714 286 евро - отчетени през 2013, 2014 и 2015 г.   

За BG-$-0014: 5 714 286 евро - отчетени през 2015 и 2016 г.   
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Стойността на извършените по тези проекти през 2017 г. инвестиции е 

както следва: 

За BG-$-0015: 3 744 312,77 евро - по проекта има отчетени инвестиции в 

размер на 1 969 973,23 евро за 2016 г. 

За BG-$-0016: 317 864,71 евро - по този проект до 2017 г. няма отчитани 

инвестиции. До изчерпване на максимално допустимата стойност на инвестицията по 

този проект, както е посочено в Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ, операторът може да 

направи през 2018 г. инвестиции в размер до 5 396 421,29 евро и да получи 

съответната част от разпределените за тази година квоти на парникови газове.   

 Максимално допустимата стойност на инвестицията по тези проекти е по 5 

714 286 евро за всеки.   

Общата стойност на направените разходи за инвестиции през 2018 г. 

възлиза на 6 840 617,46 евро. От тези разходи за инвестиции, поради 

изчерпване на максимално допустимата стойност на инвестицията по този 

проект, за разпределяне на безплатни квоти на парникови газове по чл. 10в на 

Директива 2003/87/ЕО, се признават само 5 396 421,29 евро. Срещу тези 

признати разходи за инвестиции при цената от 5,095 евро/квота, операторът е 

очаквал да получи само 1 059 160 квоти от разпределените 1 123 395 

безплатни квоти за 2018 г.    

На база отчетеното изпълнение за периода 2013 – 2018 г., през 2018 г. 

операторът достигна пълната призната сума на проектите предвидени за 

изпълнение в НПИ, а именно 96 250 000 евро. За 2018 г. остават 5 396 421,29 

евро, срещу които за тази година „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е получил само 604 302 

квоти по чл. 10в на Директива 2003/87/ЕО, определени чрез референтната пазарна 

цена от 8,93 евро/квота за 2018 г., получена чрез използване на механизма указан от 

ЕК в писмото от 22.02.2019 г. 

Срещу тези инвестиции, операторът е получил от определените в 

Националния план: 

- за 2013 г., 3 931 881 безплатни квоти на стойност 24 102 430,53 евро, определена 

чрез референтната пазарна цена от 6,13 евро/квота; 

- за 2014 г., 3 370 184 безплатни квоти на стойност 17 019 429,20 евро, определена 

чрез референтната пазарна цена от 5,05 евро/квота; 

- за 2015 г., 2 808 486 безплатни квоти на стойност 19 125 789,66 евро, определена 

чрез референтната пазарна цена от 6,81 евро/квота; 

- за 2016 г., 2 246 789 безплатни квоти на стойност 15 929 734,01 евро, определена 

чрез референтната пазарна цена от 7,09 евро/квота; 

- за 2017 г., 601 174 безплатни квоти на стойност 3 062 981,53 евро, определена 

чрез референтната пазарна цена от 5,095 евро/квота; 
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- за 2018 г. безплатните квоти са 604 302, на стойност 5 396 416,86 евро, 

получена чрез референтната пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2018 

г. в размер на 8,93 евро/квота, също определена чрез използване на механизма указан 

от ЕК. 

Общата стойност на получените от оператора за периода 2013 - 2018 г. 

квоти възлиза на 84 636 781,79 евро. 

В резултат от направените през 2019 г. преизчисления за целия период 

на прилагане на НПИ, т. е. от 2013 г. до 2018 г., включително, е доказано, че 

след отчетната 2018 г., операторът разполага с остатък от признатите общо 

реализирани разходи за инвестиции в размер на 96 250 002 евро и общият 

размер на задълженията за инвестиции срещу получените квоти на парникови 

газове за тези години от 84 636 781,79 евро, възлизащ на 11 613 217,00 евро, 

който може да бъде прехвърлен за 2019 г.  

По тази причина, на основание чл. 20, ал. 4 от Наредбата,  операторът е 

поскал инвестиционното задължение от 11 233 940,00 евро за 2019 г. да бъде 

изцяло отчетено чрез остатъка, от признатите общо реализирани инвестиция 

за 96 250 002 евро и използваната за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 г. на 

обща стойност в размер на 84 636 781,79 евро. Срещу съответната част от този 

остатък, възлизащ на 11 613 217,00 евро, операторът може да получи пълния 

размер от 561 697 квоти на въглероден диоксид, определени за 2019 г., след 

което има наличен остатък от още 379 277,00 евро.    

Разликата от очакваните (1 059 160) и получени (604 302) за 2018 г., 

454 858 квоти операторът е закупил през 2019 г. допълнително от свободниа 

пазар. При наличието на остатък в размер на 379 277,00 евро, от направени и 

доказани разходи за инвестиции в резултат от направеното през 2019 г. 

преизчисляване на резултатите за степента на изпълнение на НПИ по реда 

посочен от ЕК, за целия период от 2013 до 2018 г., включително, операторът  

може да получи, през месец април 2020 г., заедно с разпределението на 

квотите по чл. 10в на Директива 2003/87/ЕС за 2019 г., част от разликата от 

454 858 квоти, останали неразпределени от 2018 г. Броят на квотите за 

получаване, от останалите неразпределени от 2018 г. 454 858 квоти ще се 

определя чрез референтната пазарна цена на квотите на емисиите от 

въглероден диоксид за 2018 г. в размер на 8,93 евро/квота получена чрез 

указания от ЕК механизъм.          

По този ред, операторът може да получи, през месец април 2020 г., 

заедно с разпределението на квотите по чл. 10в на Директива 2003/87/ЕС за 

2019 г., още 42 472 квоти на парникови газове от останалите неразпределени 

454 858 квоти от 2018 г.    
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5. ТЕЦ „Варна“ ЕАД 

За 2019 г., съгласно Раздел С.3. „Баланс” от НПИ, за ТЕЦ „Варна” ЕАД са 

определени  302 454 безплатни квоти на въглероден диоксид. 

Поради причини посочени в доклада за степента на изпълнение на 

Националния план през 2013 г., с писмо от 25.10.2013 до Министъра на икономиката и 

енергетиката е декларирано искането на оператора, ТЕЦ „Варна“ ЕАД да бъде 

изключена от Националния план за инвестиции. В резултат от това, операторът на 

централата не получи за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 г. определените по НПИ 

безплатни квоти на емисии на парникови газове. По този ред, операторът няма да 

получи и определените за 2019 г. 302 454 квоти, които също са включени за 

продажба на търг. 

В отговор на писмо от г-н Мауро Петричоне – Генерален директор на ГД 

„Действия по климата“ от 25.04.2018 г., относно разпределението на квоти на емисии 

на парникови газове по член 10в от Директива 2003/87/ЕО и подготовка на тържния 

календар за 2019 г., на 18.05.2018 г. българските власти информираха ЕК и 

Министерството на околната среда и водите, че определеното от ЕК количество от 1 

386 372 квоти, за безплатно разпределение 302 454 квоти на оператора на ТЕЦ „Варна“ 

ЕАД за 2019 г., както и неусвоените поради недостиг на разходи направени за 

инвестиции през 2017 г., 1 083 918 квоти от определените на оператора на „ТЕЦ 

Марица изток 2“ ЕАД, може да бъдат добавени към количеството квоти, предложено за 

продажба на търг през 2019 г.        

 

 

Операторите на базовите централи ТЕЦ „Ей И Ес-3С Марица Изток I” 

ЕООД и на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“ АД, участват в Националния план 

за инвестиции без задължението да изпълняват инвестиционни проекти срещу които да 

получават определените за тях в плана квоти на парникови газове.  

На основание член 4, ал. 1, т. 2 от Наредбата за организацията и контрола по 

изпълнението на „Националния план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г.“  (приета 

с ПМС № 75 от 01.04.2014 г.), тези оператори са длъжни да правят парични вноски в 

транзитната банкова Сметка „НПИ“ в размер и срокове, посочени в Глава втора, Раздел 

V на тази Наредба. 

Използвайки указания от ЕК механизъм за определяне на референтна пазарна 

цена на квотите за 2019 г., (изчислена за  периода от м. юли 2018 г. до м. юни 2019 

г.), е установено, че същата е в размер на 21,06 евро/квота.  

Отчетено е от друга страна обстоятелството, че в Приложение VI на Съобщение 

на Комисията „Указателен документ относно възможността за прилагане на член 10в от 

Директива 2003/87/ЕО“ (2011/C 99/03), прогнозната стойност на референтна пазарна 
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цена на емисиите от въглероден диоксид, която е заложена в математическия модел на 

НПИ за периода 2010 г. – 2014 г. е 14,50 евро/квота, а за периода от 2015 г. до 2019 

г., включително, е 20,00 евро/квота.  

Тъй като за 2019 г. отклонението на пазарната стойност на емисиите на 

парникови газове (21,06 евро/квота), определена по указания от ЕК механизъм, е по-

малко от 10 % спрямо референтната стойност на същата заложена в математическия 

модел на НПИ (20 евро/квота), на основание параграф 12 от Решение С(2012) 4560 

final от 06.07.2012 г. на ГД „Действия по климата“ и т. 21 от Решение C(2013) 8455 от 

04.12.2013 г. на ГД „Конкуренция“, с които е одобрено Заявлението на Република 

България, както и член 3, ал. 3, т. 2 от Наредбата за организацията и контрола на 

изпълнение, механизма за предоставяне и начина на разходване на средствата за 

изпълнение на НПИ, за определяне на стойността на квотите, които следва да се 

разпределят на операторите по НПИ за настоящата година, следва да се използва 

указаната стойност в Приложение VI на Съобщение на Комисията „Указателен 

документ относно възможността за прилагане на член 10в от Директива 

2003/87/ЕО“ (2011/C 99/03) в размер на 20,00 евро/квота. 

 

През 2019 г. направените вноски в транзитната банкова Сметка „НПИ“ 

от тези оператори са както следва: 

6. От оператора на ТЕЦ „Ей И Ес-3С Марица Изток I” ЕООД: 

За 2019 г., съгласно Раздел С.3. „Баланс” от НПИ, за ТЕЦ „Ей И Ес-3С 

Марица Изток I” ЕООД са определени 191 534 безплатни квоти на въглероден 

диоксид. В резултат на определената чрез използване на механизма указан от ЕК 

референтна пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2019 г. в размер на 

20,00 евро/квота, преизчисленото задължение за размера на паричните вноски 

за годината възлиза на 3 830 680,00 евро или 7 492 158,86 лева.  

Допълнително към тази сума се добавят и 12 месечни вноски по 119 

111,67 евро – общо 1 429 340,04 евро или 2 795 546,13 лева, определени за 

изплащане от оператора до 31.12.2019 г. на основание § 3 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и контрола по изпълнението 

на „НПИ за периода 2013 – 2020 г.“ – срещу получените квоти на парникови газове за 

периода от 01 януари 2013 до датата на влизане в сила на Наредбата (01 април 2014 

г.).  

За 2013 разпределените квоти по НПИ за ТЕЦ „Ей И Ес-3С Марица Изток 

I” са  1 340 735. Общо за 2013 г. би трябвало да се внесат 1 340 735 х 6,13 

евро/квота = 8 218 705,55 евро, определени чрез новата референтна пазарна цена на 

емисиите от въглероден диоксид за 2013 г. в размер на 6,13 евро/квота.  
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Те се разсрочват за 69 месеца (считано от 01 април 2013 до 31 12.2019 

г.), т.е. за април 2014 г. и по-нататък следва да се внасят допълнително по 

1/69 х 8 218 705,55 = 119 111,67 eвро/месец. 

По този ред общото, преизчислено годишно задължение на оператора 

за 2019 г. възлиза на 5 260 020,04 евро или 10 287 704,99 лева.   

В резултат от направените през 2019 г. преизчисления за целия период 

на прилагане на НПИ, т. е. от 2013 г. до 2018 г., включително, е доказано, че 

след отчетната 2018 г., операторът е „надвнесъл“ парични вноски в банковата 

сметка „НПИ“ съответно 2 496 141 евро или 4 882 027,45 лева. Надвнесените 

средства ще бъдат признати за покриване на част от общото годишно 

задължение на оператора за 2019 г., възлизащо на 5 260 020,04 евро или 10 

287 704,99 лева.   

Към 31.12.2019 г., операторът е направил вноски общо в размер на 

3 871 896,61 евро или 7 572 771,55 лева, определени чрез референтната 

пазарна цена за 2018 г. по механизма изполван от МЕ, в размер на 8,93 

евро/квота.  

Общия размер на направените през 2019 г. от оператора парични 

вноски (3 871 896,61 евро или 7 572 771,55 лева) и на признатите от 

направените през 2019 г. преизчисления за целия период на прилагане на 

НПИ, т. е. от 2013 г. до 2018 г., включително, „надвнесени“ парични вноски в 

банковата сметка „НПИ“ (2 496 141 евро или 4 882 027,45 лева), възлиза на 

6 368 037,61 евро или 12 454 798,99 лева. 

Общия размер на направените през 2019 г. и на „надвнесените“ през 

периода 2013 – 2018 г., включително, от оператора парични вноски в 

банковата сметка „НПИ“, превишава съответно с 1 108 017,57 евро или с 

2 167 094,00 лева, общото, преизчислено годишно задължение на оператора 

за 2019 г. от 5 260 020,04 евро или 10 287 704,99 лева.  

По този ред, операторът на ТЕЦ „Ей И Ес-3С Марица Изток I” ЕООД може 

да получи пълния размер на опредлените по НПИ за 2019 г., 191 534 

безплатни квоти на въглероден диоксид и да поиска възстановяване от 

банковата сметка „НПИ“ на остаъка в размер на 2 167 094,00 лева от 

надплатените за периода 2013-2019 г. парични вноски. 

 

 

7. От оператора на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“ АД: 

За 2019 г., съгласно Раздел С.3. „Баланс” от НПИ, за ТЕЦ „КонтурГлобал 

Марица изток 3“ АД са определени 269 252 безплатни квоти на въглероден 

диоксид. В резултат на определената чрез използване на механизма указан от ЕК 

референтна пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2019 г. в размер на 
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20,00 евро/квота, преизчисленото задължение за размера на паричните вноски 

за годината възлиза на 5 385 040,00 евро или 10 532 222,78 лева.  

Допълнително към тази сума се добавят и 12 месечни вноски по 167 

443,44  евро – общо 2 009 321,28 евро или 3 929 890,84 лева, определени за 

изплащане от оператора до 31.12.2019 г. на основание § 3 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и контрола по изпълнението 

на „НПИ за периода 2013 – 2020 г.“ – срещу получените квоти на парникови газове за 

периода от 01 януари 2013 до датата на влизане в сила на Наредбата.  

 За 2013 разпределените квоти по НПИ за ТЕЦ „КонтурГлобал Марица 

изток 3“ са 1 884 763. Общо за 2013 г. би трябвало да се внесат 1 884 763 х 6,13 

eвро/квота = 11 553 597,19 евро, определени чрез новата референтна пазарна цена на 

емисиите от въглероден диоксид за 2013 г. в размер на 6,13 евро/квота. 

Те се разсрочват за 69 месеца (считано от 01 април 2013 до 31 12.2019 

г.), т.е. за април 2014 г. и по-нататък следва да се внасят по 1/69 х 11 553 

597,19 = 167 443,44  eвро/месец. 

По този ред общото годишно задължение на оператора за 2019 г. 

възлиза на 7 394 361,28 евро или 14 462 113,62 лева.  

В резултат от направените през 2019 г. преизчисления за целия период 

на прилагане на НПИ, т. е. от 2013 г. до 2018 г., включително, е доказано, че 

след отчетната 2018 г., операторът е „надвнесъл“ парични вноски в банковата 

сметка „НПИ“ съответно 3 508 994 евро или 6 862 995,73 лева. Надвнесените 

средства ще бъдат признати за покриване на част от общото годишно 

задължение на оператора за 2019 г., възлизащо на 7 394 361,28 евро или 14 

462 113,62 лева. 

Към 31.12.2019 г., операторът е направил вноски общо в размер на 

5 442 986,13 евро или 10 645 555,65 лева, определени чрез референтната 

пазарна цена за 2018 г. по механизма изполван от МЕ, в размер на 8,93 

евро/квота.   

Общия размер на направените през 2019 г. от оператора парични 

вноски (5 442 986,13 евро или 10 645 555,65 лева) и на признатите от 

направените през 2019 г. преизчисления за целия период на прилагане на 

НПИ, т. е. от 2013 г. до 2018 г., включително, „надвнесени“ парични вноски в 

банковата сметка „НПИ“ (3 508 994 евро или 6 862 995,73 лева), възлиза на 

8 951 980,13 евро или 17 508 551,28 лева.  

Общия размер на направените през 2019 г. и на „надвнесените“ през 

периода 2013 – 2018 г., включително, от оператора парични вноски в 

банковата сметка „НПИ“, превишава съответно с 1 557 618,85 евро или с 

3 046 437,67 лева, общото, преизчислено годишно задължение на оператора 

за 2019 г. от 7 394 361,28 евро или 14 462 113,62 лева.  
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По този ред, операторът на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“ АД 

може да получи пълния размер на опредлените по НПИ за 2019 г., 269 252 

безплатни квоти на въглероден диоксид и да поиска възстановяване от 

банковата сметка „НПИ“ на остаъка в размер на 3 046 437,67 лева от 

надплатените за периода 2013-2019 г. парични вноски. 

III. Заводски централи: 

1. „Видахим” АД 

За 2019 г., съгласно Раздел С.3. „Баланс” от НПИ, за „Видахим” АД са 

определени 21 326 безплатни квоти на въглероден диоксид. В резултат на 

определената чрез използване на механизма указан от ЕК и с отчитане на изискването 

от Приложение VI на Съобщение на Комисията „Указателен документ относно 

възможността за прилагане на член 10в от Директива 2003/87/ЕО“ (2011/C 99/03), 

референтна пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2019 г. в размер на 

20,00 евро/квота, преизчисленото задължение за размера на реализираната 

инвестиция за годината възлиза на 426 520,00 евро. 

Oбщата стойност на направените от оператора инвестиции през 2013 г. по 

проект BG-$-0168 за „Изграждане на газоплътен котел К1“е 1 022 652 евро, като 

максимално допустимата стойност на инвестициите по този проект е 1 000 000 евро. 

Срещу тези признати разходи за инвестиции, операторът е получил 110 318 квоти на 

парникови газове. Стойността на тези квоти, определена чрез референтна пазарна 

цена от 6,13 евро/квота възлиза на 676 249,34 евро. По този ред, след 2013 г. на 

оператора остават 346 402,66 евро, като признати разходи за инвестиции по този 

проект, срещу които той може да получава квоти по чл. 10в на Директива 2003/87/ЕО.    

Oбщата стойност на направените от оператора инвестиции през 2014 г. 

е 3 321 583 евро, която след като е съобразена с максимално допустимите 

стойности на инвестициите по изпълняваните 4 проекта се намалява със 221 

583 евро. По тази причина признатите на оператора максимални разходи, 

направени за инвестиции през 2014 г. са  3 100 000 евро. 

Операторът на „Видахим” АД няма други инвестиционни проекти включени за 

изпълнение в НПИ. 

Операторът „Видахим” АД е заявил мотивирано искане за прехвърляне за 2018 

г., на разликата между стойността на определената пазарна стойност на безплатно 

предоставените квоти за емисии за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 г. и признатите на 

оператора максимални разходи, направени за инвестиции през 2013 и 2014 г., 

възлизаща на 1 120 692 евро. Тази разлика е намалена с още 22 652 евро от 

превишението на максимално допустимата по НПИ стойност за инвестиции по 

отчетения за 2013 г. проект BG-$-0168 за „Изграждане на газоплътен котел К1“ по 

които не следва да се разпределят безплатни квоти по чл. 10в на Директива 

2003/87/ЕО.  
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Общо признатите разходи за инвестиции на оператора за реализацията 

на тези проекти през периода 2013 – 2014 г. възлизат на 4 100 000,00 евро.  

Срещу тези инвестиции, операторът е получил определените в 

Националния план: 

- за 2013 г., 110 318 безплатни квоти на стойност 676 249,34 евро, определена 

чрез референтната пазарна цена от 6,13 евро/квота; 

- за 2014 г., 127 954 безплатни квоти на стойност 646 167,70 евро, определена 

чрез референтната пазарна цена от 5,05 евро/квота; 

- за 2015 г., 106 628 безплатни квоти на стойност 726 136,67 евро, определена 

чрез референтната пазарна цена от 6,81 евро/квота; 

- за 2016 г., 85 302 безплатни квоти на стойност 604 791,18 евро, определена 

чрез референтната пазарна цена от 7,09 евро/квота; 

- за 2017 г., 63 977 безплатни квоти на стойност 325 962,82  евро, определена 

чрез референтната пазарна цена от 5,095 евро/квота; 

- за 2018 г. безплатните квоти са 42 651, на стойност 380 873,43 евро, получена 

чрез референтната пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2018 г. в 

размер на 8,93 евро/квота, също определена чрез използване на механизма указан от 

ЕК. 

Общата стойност на получените от оператора за периода 2013 - 2018 г. 

квоти възлиза на 3 360 181,14 евро. 

В резултат от направените през 2019 г. преизчисления за целия период 

на прилагане на НПИ, т. е. от 2013 г. до 2018 г., включително, е доказано, че 

след отчетната 2018 г., операторът разполага с остатък от признатите общо 

реализирани разходи за инвестиции в размер на 4 100 000,00 евро и общият 

размер на задълженията за инвестиции срещу получените квоти на парникови 

газове за тези години от 3 360 181,14 евро, възлизащ на 739 818,86 евро, който 

може да бъде прехвърлен за 2019 г.  

Операторът е поискал преизчисленото задължение за стойността на 

квотите, определени за 2019 г., възлизащо на 426 520,00 евро, да бъде 

отчетено чрез остатъка (в размер на 739 818,86 евро) от признатите разходи 

за инвестиции на оператора за реализацията на тези проекти през периода 

2013 – 2014 г. (в размер на 4 100 000,00 евро) и общата стойност на 

получените за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 г. безплатни квоти в размер 

на 3 360 181,14 евро и по този ред да получи пълния размер на определените 

в Националния план, 21 326 квоти на въглероден диоксид.  

 

 

2. “Девен“ АД / „Солвей Соди“ АД 
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Операторът е информирал Министерство на енергетиката, че считано от 

29.06.2017 г. активите на “Девен“  АД са прехвърлени към „Солвей Соди“ АД.  

За 2019 г., съгласно Раздел С.3. „Баланс” от НПИ, за оператора са 

определени 23 409 квоти на въглероден диоксид. В резултат на определената 

чрез използване на механизма указан от ЕК и с отчитане на изискването от 

Приложение VI на Съобщение на Комисията „Указателен документ относно 

възможността за прилагане на член 10в от Директива 2003/87/ЕО“ (2011/C 99/03), 

референтна пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2019 г. в размер на 

20,00 евро/квота, преизчисленото задължение за размера на реализираната 

инвестиция за годината възлиза на 468 180,00 евро. 

Както е посочено в докладите за степента на реализацията на НПИ за периода 

2013–2017 г., операторът изпълнил следните проекти от НПИ: 

BG-$-0001/2013 и BG-$-0002/2014 за „Инсталиране на нова турбина“;  

BG-$-0003/2014, BG-$-0004/2015 и  BG-$-0005/2016 за „Изграждане на нов 

котел“. Котелът има станционен номер 8 и е в редовна експлоатация от 10.10.2017 г.   

В резултат от тяхното изпълнение в периода 2013-2016 г., операторът 

има признати разходи за инвестиции срещу които може да получава 

разпределените квоти на парникови газове в размер общо на 14 620 565 евро. 

От тези инвестиции, по проекта за „Инсталиране на нова турбина“ са признати 

1 120 565 евро и 13 500 000 евро по проекта за „Изграждане на нов котел“. 

От друга страна, действително направените разходи от оператора за 

изпълнението на тези два проекта възлизат на 89 512 000 лева или 45 766 760 евро. 

Срещу тези признати разходи за инвестиции, операторът е получил 

определените в Националния план: 

- за 2013 г., 163 862 безплатни квоти на стойност 1 004 474,06 евро, определена 

чрез референтната пазарна цена от 6,13 евро/квота; 

- за 2014 г., 140 453 безплатни квоти на стойност 709 287,65 евро, определена 

чрез референтната пазарна цена от 5,05 евро/ квота; 

- за 2015 г., 117 044 безплатни квоти на стойност 797 069,64 евро, определена 

чрез референтната пазарна цена от 6,81 евро/ квота; 

- за 2016 г., 93 635 безплатни квоти на стойност 663 872,15 евро, определена 

чрез референтната пазарна цена от 7,09 евро/ квота; 

- за 2017 г., 70 226 безплатни квоти на стойност 357 801,47 евро, определена 

чрез референтната пазарна цена от 5,095 евро/ квота; 

- за 2018 г. безплатните квоти са 46 818, на стойност 418 084,74 евро, получена 

чрез референтната пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2018 г. в 

размер на 8,93 евро/квота, също определена чрез използване на механизма указан от 

ЕК. 



47 

 

Общата стойност на получените от оператора за периода 2013 - 2018 г. 

квоти възлиза на 3 950 589.71 евро. 

Операторът на централата няма други инвестиционни проекти включени 

за изпълнение в НПИ. 

В резултат от направените през 2019 г. преизчисления за целия период 

на прилагане на НПИ, т. е. от 2013 г. до 2018 г., включително, е доказано, че 

след отчетната 2018 г., операторът разполага с остатък от признатите общо 

реализирани разходи за инвестиции в размер на 14 620 565 евро и общият 

размер на задълженията за инвестиции срещу получените квоти на парникови 

газове за тези години от 3 950 589,71 евро, възлизащ на 10 669 975,29 евро, 

който може да бъде прехвърлен за 2019 г.  

Операторът е поискал преизчисленото задължение за размера на 

реализираната инвестиция за 2019 г., възлизащо на 468 180,00 евро, да бъде 

отчетено чрез остатъка от признатите общо реализирани инвестиции за 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 г. в размер на 14 620 565,00 евро и 

използваните за тези години стойност за предоставените квоти, възлизащ на 

10 669 975,29 евро.  

На основание чл. 20, ал. 4 от Наредбата за организацията и контрола по 

изпълнението на НПИ, операторът има правото да получи пълния размер на 

определените в Раздел С.3. „Баланс” на Националния план за 2019 г., 23 409 

безплатни квоти на въглероден диоксид.  

 

 

3. „Лукойл Нефтохим Бургас (ЛНХБ)“ АД 

За 2019 г., съгласно Раздел С.3. „Баланс” от НПИ, за „ЛНХБ” АД са 

определени 47 286 безплатни квоти на въглероден диоксид. В резултат на 

определената чрез използване на механизма указан от ЕК и с отчитане на изискването 

от Приложение VI на Съобщение на Комисията „Указателен документ относно 

възможността за прилагане на член 10в от Директива 2003/87/ЕО“ (2011/C 99/03), 

референтна пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2019 г. в размер на 

20,00 евро/квота, преизчисленото задължение за размера на реализираната 

инвестиция за годината възлиза на 945 720,00 евро. 

За получаването на тези квоти, оператора има задължението да реализира през 

2019 г. инвестиции по реализацията на Проект BG-$-0100/2019 за 

„Ъпгрейд/Реконструкция на топломеханично оборудване”, включващ няколко 

под проекта. Максимално допустимата стойност на инвестицията по този проект е 1 

450 000 евро. 
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Общата стойност на инвестициите за 2019 г. по проект за 

„Реконструкция на топломеханично оборудване“ е в размер на  3 723 681 лв. 

или  1 903 887,86 евро, разпределени по следните три подпроекта: 

1. „Ремонт на турбогенератор № 4“ - Изпълнението е стартирано през 2019 

г. и е частично завършено към 31.12.2019 г. Необходимостта от реализацията на 

проекта в двугодишен период е обусловена от дългия срок на изработка, доставка  и 

ремонт на оборудването. Общо разходваните средства по подпроекта през 2019 

г. са в размер на 2 099 984,00 лв. или 1 073 704,77 евро. 

2. „Доставка и монтаж на топло-механично оборудване по Програмата 

за техническо превъоръжаване на Дружеството“ - (шифри: 1655; 1656; 1657; 

1658; 1659; 1612; 1787; 1758). Общо разходваните средства по подпроекта през 

2019 г. са в размер на 1 529 447,00 лв. или 781 993,83 евро. 

 3. „Подмяна на топлоизолации в ТЕЦ“ - през 2019 г. в ТЕЦ е извършена 

подмяна на топлоизолации на тръбопроводи на обща стойност 94 250,00 лв. или 

48 189,26 евро.    

Забележка: Отчетените за 2019 г. разходи за инвестиции са преди 

верификация от независим финансов одитор. 

Общата стойност на реализираните през 2019 г. инвестиции е с 453 887,86 

евро по-голяма от максимално допустимата стойност на инвестицията по този проект е 

определена по НПИ в размер на 1 450 000 евро. По тази причина, общата стойност 

на инвестициите за 2019 г. по този проект, срещу която може да се 

разпределят квоти на парникови газове по чл. 10в на Директива 2003/87/ЕО е 

1 450 000 евро, която е с 504 280,00 евро по-голяма от преизчисленото 

задължение за размера на реализирани инвестиции през тази година, 

възлизащо на  945 720,00 евро.   

От друга страна, общия размер на направените и признати разходи за 

инвестиции през 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 г. възлиза на 13 808 418 

евро. 

Срещу тези разходвани средства за инвестиции, операторът е получил 

определените в Националния план: 

- за 2013 г., 331 000 безплатни квоти на стойност 2 029 030,00 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена от 6,13 евро/квота; 

- за 2014 г., 283 715 безплатни квоти на стойност 1 432 760,75 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена от 5,05 евро/квота; 

- за 2015 г., 236 429 безплатни квоти на стойност 1 610 081,49 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена от 6,81 евро/квота; 

- за 2016 г., 189 143 безплатни квоти на стойност 1 341 023,87 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена от 7,09 евро/квота; 
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-    за 2017 г., 141 857 безплатни квоти на стойност 722 761,42 евро, определена 

чрез референтната пазарна цена от 5,095 евро/квота; 

- за 2018 г. безплатните квоти са 94 572, на стойност 844 527,96 евро, получена 

чрез референтната пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2018 г. в 

размер на 8,93 евро/квота, също определена чрез използване на механизма указан от 

ЕК. 

 Общата стойност на получените от оператора за периода 2013 - 2018 г. 

квоти възлиза на 7 980 185,49 евро. 

В резултат от направените през 2019 г. преизчисления за целия период 

на прилагане на НПИ, т. е. от 2013 г. до 2018 г., включително, е доказано, че 

след отчетната 2018 г., операторът разполага с остатък от признатите общо 

реализирани разходи за инвестиции в размер на 13 808 418,00 евро и общият 

размер на задълженията за инвестиции срещу получените квоти на парникови 

газове за тези години от 7 980 185,49 евро, възлизащ на 5 828 232,51 евро, 

който може да бъде прехвърлен за 2019 г.  

Също така, общата стойност на реализираните през 2019 г. инвестиции 

е с 504 280,00 евро по-голяма от преизчисленото задължение за размера на 

реализирани инвестиции през тази година, възлизащо на  945 720,00 евро.   

По този ред, на основание чл. 20, ал. 4 от Наредбата за организацията и 

контрола по изпълнението на НПИ, операторът на „Лукойл Нефтохим Бургас 

(ЛНХБ)“ АД има правото да получи пълния размер на определените в Раздел 

С.3. „Баланс” на Националния план за 2019 г., 47 286 безплатни квоти на 

въглероден диоксид.  

 

 

4. „ТЕЦ Свилоза“ АД 

За 2019 г., съгласно Раздел С.3. „Баланс” от НПИ, за „ТЕЦ Свилоза” АД 

са определени 14 296 безплатни квоти на въглероден диоксид. В резултат на 

определената чрез използване на механизма указан от ЕК и с отчитане на изискването 

от Приложение VI на Съобщение на Комисията „Указателен документ относно 

възможността за прилагане на член 10в от Директива 2003/87/ЕО“ (2011/C 99/03), 

референтна пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2019 г. в размер на 

20,00 евро/квота, преизчисленото задължение за размера на реализираната 

инвестиция за годината възлиза на 285 920,00 евро. 

Съгласно Раздел С.1. „Инвестиции” от НПИ, за изпълнение от оператора на 

„ТЕЦ Свилоза” АД са включени следните проекти: 

BG-$-0051 за „Оптимизация и автоматизация на горивната уредба на 

котел № 3”, определен за 2013 г. Максимално допустимата стойност на инвестицията 

по този проект, съгласно Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ е 1 240 000,00 евро.   
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Поради отлагане на основния ремонт на котел № 3, към 31.12.2017 г. 

операторът няма реализирани разходи за инвестиции по този проект. 

BG-$-0050 за „Монтиране на нова турбо-генераторна група“ - проекта е 

изцяло завършен и въведен в експлоатация през 2015 г.   

Съгласно представения от оператора Доклад за фактически констатации от 

2015 г., към 31.12.2014 г. са направени разходи за инвестиции в размер на 25 633 512 

лв. или на 13 106 206,57 евро. Максимално допустимата стойност на 

инвестицията по този проект, съгласно Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ е 6 

000 000,00 евро. 

Операторът на „ТЕЦ Свилоза“ АД няма други инвестиционни проекти включени 

за изпълнение в НПИ. 

Срещу тези разходвани средства за инвестиции, операторът е получил 

определените в Националния план: 

- за 2013 г., 100 069 безплатни квоти на стойност 613 422,97 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена от 6,13 евро/квота; 

- за 2014 г., 85 774 безплатни квоти на стойност 433 158,70 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена от 5,05 евро/квота; 

- за 2015 г., 71 478 безплатни квоти на стойност 486 765,18 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена от 6,81 евро/квота; 

- за 2016 г., 57 182 безплатни квоти на стойност 405 420,38 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена от 7,09 евро/квота; 

-   за 2017 г.,  42 887 безплатни квоти на стойност 218 509,27 евро, 

определена чрез референтната пазарна цена от 5,095 евро/квота; 

- за 2018 г. безплатните квоти са 28 591, на стойност 255 317,63 евро, получена 

чрез референтната пазарна цена на емисиите от въглероден диоксид за 2018 г. в 

размер на 8,93 евро/квота, също определена чрез използване на механизма указан от 

ЕК. 

Общата стойност на получените от оператора за периода 2013 - 2018 г. 

квоти възлиза на 2 412 594,13 евро.  

В резултат от направените през 2019 г. преизчисления за целия период 

на прилагане на НПИ, т. е. от 2013 г. до 2018 г., включително, е доказано, че 

след отчетната 2018 г., операторът разполага с остатък от признатите общо 

реализирани разходи за инвестиции в размер на 6 000 000,00 евро и общият 

размер на задълженията за инвестиции срещу получените квоти на парникови 

газове за тези години от 2 412 594,13 евро, възлизащ на 3 587 405,87 евро, 

който може да бъде прехвърлен за 2019 г.  

Операторът е поискал преизчисленото задължение за размера на 

реализираната инвестиция за 2019 г., възлизащо на 285 920,00 евро, да бъде 

отчетено чрез остатъка от признатите общо реализирани инвестиции за 2013, 
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2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 г. в размер на 6 000 000,00 евро и използваните 

за тези години стойности за предоставените квоти, възлизащи общо на 

2 412 594,13 евро.  

На основание чл. 20, ал. 4 от Наредбата за организацията и контрола по 

изпълнението на НПИ, операторът на „ТЕЦ Свилоза“ АД има правото да получи 

пълния размер на определените в Раздел С.3. „Баланс” на Националния план 

за 2019 г., 14 296 безплатни квоти на въглероден диоксид.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Общия брой на безплатните квоти на парникови газове, разпределени 

за 2019 г. в Националния план за инвестиции по член 10в, параграф 5 от 

Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, без 

определените 302 454 квоти по НПИ за ТЕЦ „Варна“, възлиза на 1 632 122 

квоти.  

 В резултат от извършеното преизчисляване на степента на изпълнение 

на НПИ по реда указан от ЕК с писмо Ref. Ares(2019)1138197-22/02/2019 г., за 

целия период от 2013 до 2018 г., включително, както и от изпълнението на 

инвестиционните проекти през 2019 г., всички оператори включени в НПИ, 

следва да получат пълния размер на определените за тях в Раздел С.3. 

„Баланс” на Националния план за 2019 г.,  безплатни квоти на въглероден 

диоксид.         

Също така, в резултат от извършеното преизчисляване на степента на 

изпълнение на НПИ по реда указан от ЕК, за целия период от 2013 до 2018 г., 

включително, както и от изпълнението на инвестиционните проекти през 2019 

г., в доклада за степента на изпълнение на НПИ през 2019 г., следните 

оператори може да получат допълнително, през месец април 2020 г., заедно с 

разпределението на квотите по чл. 10в на Директива 2003/87/ЕС за 2019 г., 

разликите от  квоти, останали неразпределени от 2018 г.: 

- За „Брикел“ ЕАД още 54 681 квоти; 

- За  ТЕЦ „Марица 3” АД още 32 485 квоти; 

- За ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД още 186 681 квоти; 

- „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД още 42 472 квоти. 
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Размерът на доказаните разходи за инвестиции за получаване на тези 

квоти се определя чрез референтната пазарна цена на квотите на емисиите от 

въглероден диоксид за 2018 г. в размер на 8,93 евро/квота, определена по 

указаният от ЕК механизъм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Оператори на електропреноснa и електроразпределителни мрежи: 

1. „Електроенергиен системен оператор (ЕСО)” ЕАД 

„ЕСО” ЕАД, в качеството на оператор по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за 

организация и контрол по изпълнението на „НПИ 2013-2020 г.“, изпълнява 

инвестиционни проекти за модернизация на електропреносната мрежа (чл. 3, ал. 2, т. 1 

от Наредбата) и за подобряване на управлението на електроенергийната система (чл. 

3, ал. 2, т. 3 от Наредбата), водещи до подобряване на националната енергийна 

инфраструктура с цел пряко или непряко намаляване на емисии на парникови газове, 

изпускани от инсталации за производство на електрическа енергия и от инсталации за 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Считано от 

04.02.2014 г., „ЕСО” ЕАД е оператор, по смисъла на посочената Наредба и 

възложител на инвестиционните проекти, свързани с електроенергийната 

преносна мрежа на страната, включени в НПИ.  

Представеният от „ЕСО” ЕАД, отчет съдържа информация за степента на 

реализация на всички проекти, по които са реализирани дейности през 2019 г.  

През 2019 година от ЕСО ЕАД са завършени шест инвестиционни проекта от 

НПИ с обща стойност на инвестициите 35 591 278,68 лева, както следва:  

✓ Проект BG-$-0124: “Подстанция „Карнобат“ – реконструкция на открита 

разпределителна уредба ОРУ 110 kV” с обща стойност на инвестицията 6 365 114,85 

лева; 

✓ Проект BG-$-0135: “Рехабилитация на електропровод "Камчия" 220 kV” с обща 

стойност на инвестицията 6 185 204,30 лева; 

✓ Проект BG-$-0151: “Рехабилитация на електропровод "Камчия" 220 kV” с обща 

стойност на инвестицията 12 502 294,99 лева; 
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✓ Проект BG-$-0152: “Рехабилитация на електропровод "Камчия" 220 kV” с обща 

стойност на инвестицията 7 047 813,52 лева; 

✓ Проект BG-$-0144: “Въздушна линия 110 kV – п/ст "Чернозем" – п/ст 

"Пясъчник"” с обща стойност на инвестицията 780 094, 38 лева; 

✓ Проект BG-$-0155: “Въздушна линия 110 kV – п/ст "Чернозем" – п/ст 

"Пясъчник"” с обща стойност на инвестицията 2 710 756, 64 лева. 

 

1.1. Проекти BG-$-0117 за 2015 г. и BG-$-0114 за 2016 г. – „Изграждане 

на подстанция (п/ст) „Ардино” 110/20 kV“:  
Тип на проекта: Реконструкция и разширение на ОРУ 110 kV. 
Кратко описание: Еднолинейната схема на подстанцията става единична 

секционирана с два разединителя. Подстанцията се разширява във връзка с разкъсване 
на ВЛ 110 kV „Даладжа”. Реконструкцията на подстанцията предвижда подмяна на 
съществуващите стоманобетонни портали с нови стоманорешетъчни, нови масички и 

нови съоръжения. 
Степен на реализация: Проекта е в изпълнение. Завършени са проектиране и 

подготвителни работи. Изготвен е и работен проект. Подготвят се технически 
изисквания и документация за избор на изпълнител. Издадено Разрешение за строеж 
№ 13 от 06.08.2018 г. 

Максимално допустимата стойност на инвестицията за всеки от двата проекта, 
съгласно Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ е по 2 500 000,00 евро. 

Реализирани инвестиционни разходи за 2019 г.: 65 791,93 лв. или 
33 638,88 евро. 

Общо реализирани инвестиционни разходи към 31.12.2019 г.: 84 325,98 
лв. или 43 115,19 евро.  

  
1.2. Проекти BG-$-0133 за 2014 г. и BG-$-0150 за 2015 г. – „Въздушни 

линии 220 kV – подстанция "Горна Оряховица" – подстанция "Образцов 

чифлик"“: 
Тип на проекта: Изграждане на нов електропровод 220 kV. 
Кратко описание: Във връзка с резервиране на захранването на региона на 

гр. Русе е предвидено изграждането на втори електропровод 220 kV от п/ст Горна 
Оряховица до п/ст „Образцов чифлик”. Електропроводът е предвиден да се изгради 
успоредно на съществуващата ВЛ 220 kV "Стрелец" на стоманорешетъчни стълбове за 
една тройка проводници тип АСО 500. Приблизителната му дължина е 85 км. 

Степен на реализация: Проектът се изпълнява. Завършени са проектиране и 
подготвителни работи. Етап - проучвателни дейности и консултации за избор на ново 
трасе на електропровода. Изготвени технически изисквания и документация за 
процедура за избор на изпълнител за избор на трасе, изготвяне на предварителен 
ПУП/ПП, ОВОС, окончателен подробен устройствен/парцеларен план (ПУП/ПП). 
Извършват се проучвателни дейности и консултации за избор на ново трасе на 
електропровода. 

Няма реализирани инвестиционни разходи за 2019 г. 
Общо реализирани инвестиционни разходи към 31.12.2019 г.: 3 054,75 

лв. или 1 561,87 евро. 
 
1.3. Проекти BG-$-0146 за 2014 г. и BG-$-0156 за 2015 г. – „Въздушна 

линия 110 kV  "Мездра" -  "Ботевград"“: 
Тип на проекта: Изграждане на нов електропровод 110 kV. 
Степен на реализация: Проекта е в изпълнение. Извършват се проучвателни 

дейности и консултации за избор на ново трасе на електропровода. На етап – изготвяне 
и съгласуване на ПУП/ПП. 

Реализирани инвестиционни разходи за 2019 г.: 6 663,79 лв. или   
3 407,14 евро. 
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Общо реализирани инвестиционни разходи към 31.12.2019 г.: 20 929,74 
лв. или 10 701,21 евро.  

 
1.4. Проекти BG-$-0123 за 2014 г. и BG-$-0159 за 2015 г. – „Подстанция 

"Победа" 110/20 kV“: 
Тип на проекта: Реконструкция на подстанция "Победа" 110/20 kV. 
Кратко описание: Еднолинейната схема на подстанцията се запазва двойна 

шинна система. Тя се реконструира във връзка с физически амортизирани съоръжения 
(стоманобетонни портали и масички, кабелни канали, прекъсвачи, разединители, 
измервателни трансформатори). Реконструкцията на подстанцията предвижда подмяна 
на съществуващите стоманобетонни портали с нови стоманорешетъчни, нови масички и 
нови съоръжения - прекъсвачи, разединители, измервателни трансформатори; направа 
на нова вертикална планировка, маслозборна канализация и др.  

Степен на реализация: Проекта е в изпълнение. Завършени са проектиране и 
подготвителни работи (одобряване на подробен устройствен план - ПУП). 

Реализирани инвестиционни разходи за 2019 г.: 55 183,12 лв. или 
28 214,68 евро. 

Общо реализирани инвестиционни разходи към 31.12.2019 г.: 76 189,60 

лв. или 38 955,12 евро.  
 
1.5.  Проект BG-$-0125 за 2013 г. – „Разширение на подстанция "Марек" 

110/20 kV“: 
Тип на проекта: Реконструкция и разширение на подстанция „Марек” 110/20 

kV. 
Кратко описание: Еднолинейната схема на подстанцията става единична 

секционирана с два разединителя. Подстанцията се разширява във връзка с 
удвояването на електропроводите „Баланово”, „Фенер” и ново изграденият „Белчин”. 
Реконструкцията на подстанцията предвижда подмяна на съществуващите 
стоманобетонни портали с нови стоманорешетъчни, нови масички и нови съоръжения. 

Степен на реализация: Инвестицията е в изпълнение. Изпълнени 
подготвителни работи и проектиране. Изградено ново изводно поле за присъединяване 
на въздушна линия (ВЛ) 110 кV „Белчин” (п/ст „Марек“ до  п/ст „Самоков“). Проведена 

е процедура по ЗОП и е подписан договор, с предмет „Реконструкция на ОРУ110 kV в 
п/ст „Марек“ 110/20 kV. Изградено ново изводно поле за присъединяване на ВЛ 110 kV 
„Марек-Самоков“. Сключен договор за изпълнение на СМР № 100 – МЕР/24.10.2016 г. 
Срок на изпълнение: 210 календарни дни.  Съгласуван график за изпълнение на СМР. 
Изградени и проведени 72 часови изпитания на шинна система, 2 броя изводни полета, 
2 броя трансформаторни полета и 2 броя полета „Мерене и ВО“. Всички съоръжения са 

монтирани и въведени в експлоатация. Завършени са строително-монтажни работи 
(СМР). Входирана документация за назначаване на държавна приемателна комисия 
(ДПК). Изпълнени са:  

1) Договор № 28-ИКПО/19.08.2015г. за оценка на съответсвието на работни 
проекти, строителен надзор при изпълнението на СМР и технически паспорт на 
строежа; 

2) Договор № 100-МЕР/24.10.2016г. п/ст Марек 110/20 kV - Реконструкция 
на ОРУ 110 kV.   

Максимално допустимата стойност на инвестицията по този проект, съгласно 
Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ е 2 500 000,00 евро. 

Реализирани инвестиционни разходи за 2019 г.: 23 356,02 лв. или   
11 943,74 евро. 

Общо реализирани инвестиционни разходи към 31.12.2018 г.:  1 149 
251,42 лв. или 587 602,92 евро. 

 

1.6. Проект BG-$-0126 за 2013 г. – „Подстанция „Самоков” 
реконструкция на открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV“:   

Тип на проекта: Реконструкция на открита разпределителна уредба 110 kV, 
която ще се изгради по схема „двойна секционирана шинна система“. 
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Кратко описание: Еднолинейната схема на подстанцията става двойна шинна 
система. Тя се реконструира във връзка с физически амортизирани съоръжения 
(стоманобетонни портали и масички, кабелни канали, прекъсвачи, разединители, 
измервателни трансформатори). Реконструкцията на подстанцията предвижда подмяна 

на съществуващите стоманобетонни портали с нови стоманорешетъчни, нови масички и 
нови съоръжения -прекъсвачи, разединители, измервателни трансформатори; направа 
на нова вертикална планировка, маслозборна канализация и др. 

Степен на реализация: Инвестицията е в изпълнение – проучвателни и 
подготвителни дейности.  Изготвен е работен проект. Вписан договор с Община 
Самоков за покупка на имот. Променено предназначението на имот от ОДЗ - Софийска 
област. 

Максимално допустимата стойност на инвестицията по този проект, съгласно 
Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ е 2 500 000,00 евро. 

Реализирани инвестиционни разходи за 2019 г.:  65 916,60 лв. или 33  
702,62 евро. 

Общо реализирани инвестиционни разходи към 31.12.2018 г.: 68 682,44 
лв. или 35 516,77 евро.  

 

1.7. Проект BG-$-0141 за 2014 г. – „Въздушна линия 110 kV  ВЕЦ "Въча 
1" -  ВЕЦ "Цанков камък": 

Тип на проекта: Изграждане на нов електропровод 110 kV. 
Кратко описание: Електропроводът е свързан с изнасянето на произведената 

електроенергия от ВЕЦ "Цанков Камък" и ВЕЦ „Девин“. Преминава през изключително 
тежък планински терен с приблизителна  дължина 30 км. Електропроводът е 
проектиран да се изгради със стомано-решетъчни стълбове за 110 kV и 220 kV за една 
тройка проводници тип АСО 400 и едно мълниезащитно въже с вградени оптични 
влакна (OPGW). 

Степен на реализация: Инвестицията е в изпълнение. Влязъл в сила 
окончателен ПУП/ПП (подробен устройствен/парцеларен план) от Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). На етап - изготвяне на оценки за 
придобиване на вещни права и отчуждителни процедури по частни имоти и горски 
фондове. Изготвен е и работен проект.  

Максимално допустимата стойност на инвестицията по този проект, съгласно 
Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ е 3 500 000,00 евро. 

Реализирани инвестиционни разходи за 2019 г.: 1 982,67 лв. или    
1 013,72 евро. 

Общо реализирани инвестиционни разходи към 31.12.2019 г.: 
5 204 837,89 лв. или 2 661 191,36 евро. 

  

1.8. Проекти BG-$-0144 за 2014 г. и BG-$-0155 за 2015 г. – „Въздушна 
линия 110 kV: подстанция „Чернозем” - подстанция „Пясъчник““:   

Тип на проекта: Изграждане на нов електропровод 110 kV. 
Кратко описание: Електропроводът ще осигури второ електрозахранване на 

напрежение 110 kV на п/ст ”Пясъчник” и съответно качествено и надеждно външно 
електрозахранване на новите подстанции 110/20 kV в района на гр. Съединение (п/ст 

”Готмар”) и село Царацово (п/ст ”Царацово”). Трасето засяга територии от шест 
землища в област Пловдив. Дължината му е приблизително 15 км. Електропроводът е 
изпълнен с една тройка проводници тип АСО 400, с триъгълно разположение и едно 
мълниезащитно въже тип С-70, окачени на типови стоманорешетъчни стълбове за 
напрежение 110 kV. 

Степен на реализация: Инвестицията е изпълнена, съгласно график за 
реализация в периода 2014-2018 г. Утвърден е окончателен подробен устройствен/ 
парцеларен план (ПУП/ПП). Придобити вещни права. Изпълнени са договори: 

1) Договор № 32 – ИКПО/17.09.2015 г. за консултантска дейност по смисъла на 
чл.166 от ЗУТ в процеса на изпълнение на строително-монтажни работи;  

2) Договор № 31 – МЕР/25.02.2016 за Изграждане на нова ВЛ 110 kV от п/ст 
"Чернозем" до п/ст "Пясъчник".  

Получено е Разрешение за ползване № СТ-05-1393 от 20.11.2019г. 
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Максимално допустимата стойност на инвестицията за всеки от тези два 
проекта, съгласно Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ е по 1 000 000,00 евро. 

Реализирани инвестиционни разходи за 2019 г.: 2 707 971,48 лв. или  
1 384 563,83 евро. 

Общо реализирани инвестиционни разходи към 31.12.2019 г.: 3 490 
851,02 лв. или 1 784 843,78 евро. 

 

1.9. Проекти BG-$-0147 за 2014 г. и BG-$-0157 за 2015 г. – „Двоен 
електропровод 110 kV с дължина 18 км: „Курило“ – „Металургична““: 

Тип на проекта: Изграждане на нов двоен електропровод 110 kV. 
Кратко описание: Електропроводът е с дължина 18 км., разположен на 

територии от пет землища в Софийска област. Електропроводът е предвиден да се  
изгради за две тройки проводници тип АСО 400 и едно мълниезащитно въже с вградени 
оптични влакна (OPGW) и със  стоманорешетъчни стълбове - болтова конструкция за 
напрежение 110 кV, с „бъчвообразно” разположение на проводниците. 

Степен на реализация: Инвестицията е в изпълнение, съгласно график за 
реализация в периода 2014-2020 г. Изготвени са технически проект и работен проект. 

Проектът е на етап – изготвяне на окончателен подробен устройствен/парцеларен план 
(ПУП/ПП).   

Максимално допустимата стойност на инвестицията за всеки от тези два 
проекта, съгласно Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ е по 1 100 000,00 евро. 

Реализирани инвестиционни разходи за 2019 г.: 33 206,52 лв. или  
16 978,22 евро. 

Общо реализирани инвестиционни разходи към 31.12.2019 г.: 211 

683,55 лв. или 108 232,08 евро. 
 
1.10. Проект BG-$-0158 за 2015 г. – „Електропровод 110 kV – разделен 

на отделни стълбове: „Магура“ – „Видбол““: 
Тип на проекта: Изграждане на нов електропровод 110 кV. 
Кратко описание: Изграждане на нов електропровод за разделяне на ВЛ 110 

kV "Магура" и ВЛ 110 kV "Видбол" на отделни стълбовни линии с цел повишаване на 

сигурността на захранването в Северозападна България. Предвижда се 
електропроводът да се изпълни със стомано-решетъчни стълбове - болтова конструкция 
за една тройка проводници тип АСО 400 и едно стоманено-поцинковано мълниезащитно 
въже.   

Степен на реализация: Проекта е в изпълнение. Завършени са проектиране и 
подготвителни работи. Влязъл в сила окончателен Подробен устройствен/парцеларен 
план (ПУП/ПП). Придобити вещни права. Изготвен и приет работен проект. Издадено 

Разрешение за строеж. 
 Максимално допустимата стойност на инвестицията по този проект, съгласно 

Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ е 1 100 000,00 евро. 
Реализирани инвестиционни разходи за 2019 г.: 66 513,03 лв. или  

34 007,57 евро. 
Общо направени инвестиционни разходи към 31.12.2019 г.: 705 756,86 

лв. или евро. 

 
1.11. Проекти BG-$-0135 за 2013 г., BG-$-0151 за 2014 г. и BG-$-0152 за 

2015 г. – „Рехабилитация на електропровод „Камчия“ 220 kV“: 
Тип на проекта: Рехабилитация на електропровод „Камчия” 220 kV. 
Кратко описание: Рехабилитацията е свързана с изтичането на 

експлоатационния срок на електропровода и зачестилите аварии в района на град 
Карнобат и на град Ямбол. Рехабилитацията на ВЛ 220 kV „Камчия” е изпълнена по 
съществуващото трасе и да включва подмяна на съществуващите стоманорешетъчни 
портални стълбове с нови, подмяна на проводник, изолаторни вериги и мълниезащитни 
въжета. 

Степен на реализация: Инвестицията е изпълнена чрез: 
1) Договор № МЕР-БС-ДОГ-15 от 29.05.2018 г. за консултантски услуги по чл. 

166 от ЗУТ за обект: "Рехабилитация на ВЛ 220кV „Камчия“;  
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2) Договор № 0065-МЕР от 24.07.2018 г. за Ремонт на ВЛ 220 кV „Камчия“ в 
участъка от линейния портал на ОРУ в п/ст "Марица изток 2"  до стълб № 56;  

3) Договор № 0063-МЕР от 20.07.2018 г. за Ремонт на ВЛ 220кV „Камчия“ в 
участъка от стълб № 56 до стълб № 163;  

4) Договор № 0064-МЕР от 24.07.2018 г. за Ремонт на ВЛ 220кV „Камчия“ в 
участъка от стълб № 163 до стълб № 228.  

Получено е Разрешение за ползване № СТ-05-1204 от 04.10.2019 г.  
Максимално допустимата стойност на инвестицията за всеки от трите проекта, 

съгласно Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ е по 4 566 667,00 евро. 
Реализирани инвестиционни разходи за 2019 г.: 259 955,45 лв. или  

132 913,11 евро. 
Общо направени инвестиционни разходи към 31.12.2019 г.: 25 735 

312,81 лв. или 13 158 256,50 евро. 
 
1.12. Проект BG-$-0124 за 2012 г. – „Подстанция „Карнобат” -

реконструкция на открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV“:   
Тип на проекта: Реконструкция на открита разпределителна уредба 110 kV. 
Кратко описание: Еднолинейната схема на подстанцията се запазва двойна 

шинна система. Тя се реконструира във връзка с физически амортизирани съоръжения 
- стоманобетонни портали и масички, кабелни канали, прекъсвачи, разединители, 
измервателни трансформатори. Реконструкцията на подстанцията ще се изпълни с 
подмяна на съществуващите стоманобетонни портали с нови стоманорешетъчни, нови 
масички и нови съоръжения - прекъсвачи, разединители, измервателни 
трансформатори; направа на нова вертикална планировка, маслозборна канализация и 
др. 

Степен на реализация: Проекта е изпълнен чрез изпълнението на:  
1) Договор № 10 – ИКПО/06.07.2016 г. с предмет „Консултантска дейност по 

смисъла на чл. 166 от ЗУТ в процеса на изпълнение на строително-монтажни работи на 
обект: п/ст „Карнобат“ 220/110/20/10,5kV - Реконструкция на ОРУ 110 kV”;  

2) Договор № 102 – МЕР/18.11.2016 г. с предмет „Реконструкция на ОРУ 110 kV 
в п/ст „Карнобат“ 220/110/20/10,5kV”. Разрешение за ползване №СТ-05-808 от 
02.07.2019 г. 

Максимално допустимата стойност на инвестицията по този проект, съгласно 
Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ е 3 800 000,00 евро. 

Реализирани инвестиционни разходи за 2019 г.: 1 365 266,93 лв. или  
698 049,90 евро. 

Общо направени инвестиционни разходи към 31.12.2019 г.: 6 365 114,85 
лв. или 3 254 431,54 евро. 

 

1.13. Проект BG-$-0142 за 2016 г. – „Нова въздушна линия 110 kV 
подстанция „Варна север” - подстанция „Каварна”“:   

Тип на проекта: Изграждане на нов електропровод 110 kV. 
Степен на реализация: Инвестицията е в изпълнение. На етап одобряване на 

окончателен ПУП/ПП (подробен устройствен/парцеларен план) от МРРБ. Изготвен 
работен проект. 

Максимално допустимата стойност на инвестицията по този проект, съгласно 
Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ е 7 200 000,00 евро. 

Реализирани инвестиционни разходи за 2019 г.: 385 779,97 лв. или  
197 246,17 евро. 

Общо направени инвестиционни разходи към 31.12.2019 г.: 806 346,96 
лв. или 412 278,65 евро. 
 
 
 

2. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД 

Съгласно Раздел С.1. „Инвестиции” от Националният план, за този оператор е 

включен инвестиционен проект за „Реконструкция и модернизация на мрежи средно 
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напрежение“, който е предвиден за реализация като - BG-$-0105, BG-$-0106, BG-$-

0107 и  BG-$-0108, съответно през 2013, 2014, 2015 и 2016 г.  

На 12.05.2017 г., операторът е представил в Министерство на енергетиката 

Заявление с вх. № Е-26-Е-Ч-24 за възстановяване на разходи за изпълнение на 

инвестиционен проект BG-$-0108 за 2016 г. за „Реконструкция и модернизация на 

мрежи средно напрежение в размер на 2 754 008,13 лв.  

В съответствие с изискванията на Наредбата за организацията и контрола по 

изпълнението на „НПИ“ и Правилата за определяне на механизма за предоставяне и 

начина на разходване и контрол на средствата от Сметка „НПИ“, на 14.12.2018 г. са 

възстановени по съответния ред общо финансови средства в размер на 2 754 008,13 

лева. 

С изпълнението и отчитането на този проект "ЧЕЗ Разпределение България“ АД е 

приключил своето участие в НПИ.  

 

3. „Електроразпределение ЮГ” ЕАД 

Операторът „Електроразпределение ЮГ” ЕАД е приключил своето участие в 

НПИ с реализацията на обекти по проекти BG-$-0109/2012, BG-$-0110/2013, BG-$-

0111/2014 и BG-$-0112/2015 г. за „Реконструкция на електроразпределителна мрежа”. 

В съответствие с изискванията на Наредбата за организацията и контрола по 

изпълнението на „Националния план за инвестиции“ и Правилата за определяне на 

механизма за предоставяне и начина на разходване и контрол на средствата от Сметка 

„НПИ“, на оператора са възстановени по съответния ред общо финансови средства в 

размер на 11 174 853,15 евро или 21 856 113,03 лева.  

 

 

V. „Национална Електрическа Компания (НЕК)“ ЕАД 

 „НЕК“ ЕАД не ползва правото да получава безплатни квоти на емисии на 

парникови газове срещу реализирани инвестиционни проекти, включени в НПИ. След 

доказване, по реда определен в Наредбата за организацията и контрола по 

изпълнението на „НПИ“ на реализацията на инвестиционните проекти, „НЕК” ЕАД може 

да получи, финансови средства от банкова Сметка „НПИ”, които са не по-големи от 

финансовите средства, заложени в Националния план. 

 Проектите, включени в НПИ по които „НЕК” ЕАД може да получи финансови 

средства от транзитната банкова Сметка „НПИ” за направени от оператора инвестиции 

са: BG-$-0129 за 2013 г., BG-$-0161 за 2014 г., BG-$-0162 за 2015 г., BG-$-0163 за 

2016 г., BG-$-0164 за 2017 г., BG-$-0165 за 2018 г., BG-$-0166 за 2019 г. и BG-$-0167 

за 2020 г. за „Изграждане на язовир „Яденица””. 

Информация за степента на изпълнение към 31.12.2019 г. на проект за 

„Изграждане на язовир „Яденица”: 
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В информацията подавана от „НЕК“ ЕАД за развитието на проекта са описвани  

сключваните през годините договори за дейностите по реализацията. В резултат на  

дейностите по договорите сключени за изпълнение на проекта към настоящият момент 

има влезли в сила:  

- Подробен устройствен план и Решение по Оценка на въздействието върху 

околната среда (ОВОС);  

Изготвени са: 

- Актуализиран работен проект; 

- Технически спецификации за възлагане на строителството; 

- Доклад за оценка на съответствие по част „Конструктивна“; 

- Финансов анализ и оценка на риска.  

През 2019 г. успешно е реализиран договор за осигуряване на публичност на 

обект „Яденица“. Комплексния доклад за оценка на съответствието е в процес на 

изготвяне. Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ към ЕК одобри финалния отчет. 

За реализиране учредяването право на строеж върху земята, необходима за 

изграждане на проект „Яденица“ и придобиването на качество „Възложител“ по 

смисъла на Закона за устройство на територията (доп. ДВ. бр.62 от 6 Август 2019г.), 

„НЕК“ ЕАД е отправила искане за съдействие от МЕ и „БЕХ“ ЕАД.   

В разработен през 2019 г. и предложен от МЕ за разглеждане  от ЕК, 

Интегриран план в областта на енергетиката и климата на България по политиките и 

мерките в областта на енергетиката и климата, свързани с петте измерения на 

Енергийния съюз на национално ниво, по измерение „енергийна сигурност“,  ос 

„повишаване на междусистемната свързаност“ е разгледаното развитието на проекта 

Помпено-акумулираща мощност – язовир „Яденица“. Проекта е класифициран, като 

проект от общ икономически интерес, съфинансиран от фонд „Механизъм за свързване 

на Европа“.  

 

 

VI. „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Операторът на „Булгартрансгаз“ ЕАД е изпълнил и в съответствие с 

Раздел V - Сметка „НПИ“ на Наредбата за организацията и контрола по 

изпълнението на НПИ, през 2016 г. е представил Заявления за възстановяване 

на разходи направени за инветиции на следните проекти:  

BG-$-0101 за „Модернизация на компресорна станция (КС) „Ихтиман”, чрез 

интегриране на ниско емисионни газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА)”, включен в 

НПИ за 2013 г. 

BG-$-0102 за „Модернизация на компресорна станция (КС) „Петрич”, чрез 

интегриране на ниско емисионни газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА)”, включен в 

НПИ за 2013 г. 
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BG-$-0103 за „Модернизация на компресорна станция (КС) „Лозенец”, чрез 

интегриране на ниско емисионни газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА)”, включен в 

НПИ за 2013 г. 

BG-$-0104 за „Модернизация на компресорна станция (КС) „Странджа”, чрез 

интегриране на ниско емисионни газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА)”, включен в 

НПИ за 2013 г. 

Към 31.12.2018 г. възстановените на „Булгартрансгаз“ ЕАД финансови 

средства от Сметка „НПИ“ за направените разходи за инвестиции по 

посочените проекти са както следва: 

Проект  Максимално 
допустима сума 
за възстановя-
ване – лева  

Заверени от 
финансовия 
одитор разходи за 
инвестиции – лева 

Възстановени от Сметка 
„НПИ“ разходи за 
инвестиции - лева/дата 

BG-$-0101 – 
„Модернизация на 
КС „Ихтиман““ 

 
12 791 629,63 

 
34 815 753,92 

 
12 791 629,63 на 

16.12.2016 

BG-$-0102 – 
„Модернизация на 
КС „Петрич““ 

 
12 791 629,63 

 
33 757 700,24 

 
12 791 629,63 на 

16.12.2016 

BG-$-0103 – 
„Модернизация на 
КС „Лозенец““ 

 
25 583 273,02 

 
67 561 230,74 

 
25 583 273,02 на 

20.12.2017 

BG-$-0104 – 
„Модернизация на 
КС „Странджа““ 

 
30 699 925,12 

 
67 701 317,76 

22 240 703,06 на              
21.12.2017 и 8 459 222,06 

на 10.10.2018 

Общо в лева: 81 866 457,40  203 836 002,66 81 866 457,40 

 

Операторът на „Булгартрансгаз“ ЕАД няма други инвестиционни 

проекти включени за изпълнение по НПИ. 

        

 

VII. Възстановяване от транзитна банкова Сметка „Национален план за 

инвестиции (НПИ)” на разходи, направени за реализацията на 
инвестиционни проекти, включени в Националния план 

В изпълнение на чл. 75, ал. 1, т. 6 от ЗЕ, чл. 7 и чл. 9 от Наредбата за 

организацията и контрола по изпълнението на НПИ и в изпълнение на Заповед № Е-РД-

16-547 от 11.10.2019 на министъра на енергетиката, постоянно действащата комисия, 

определена по Заповед № Е-РД-16-542 от 04.11.2015 г. на министъра на енергетиката, 

извърши на 17 и 18 октомври 2019 г. проверка на място, относно изпълнението от 

„Електроенергиен системен оператор (ЕСО)” ЕАД на следния проект от НПИ за който 

предстои плащане по подадено от оператора Заявление за възстановяване на разходи 

от Сметка „НПИ“ - BG-$-0124 - "Подстанция „Карнобат” - реконструкция на 

открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV“. За резултатите от извършената 

проверка, членовете на постоянно действащата комисия са информирали министъра на 

енергетиката със съответният доклад. 
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На основание чл. 7, ал. 1 от Правилата за определяна на механизма за 

предоставяне и начина на разходване и контрол на средствата от Сметка „НПИ“ 

(утвърдени със Заповед № E-РД-16-535 от 30.10.2015г. на министъра на 

енергетиката) (Правилата),  постоянно действащата комисия е изготвила доклад до 

министъра на енергетиката с предложение за  предприемане на необходимите 

действия на основание чл. 7, ал. 6 от Правилата, за издаване на заповед за 

одобряване и възстановяване на финансовите разходи. 

В съответствие с изискванията на Наредбата за организацията и контрола по 

изпълнението на НПИ и Правилата от Сметка „НПИ“, предстои издаване на заповед за 

одобряване и възстановяване на финансовите разходи, направени от „ЕСО” ЕАД в 

размер на 4 751 452,93 лева. 



 

ПРОЕКТ - ПРЕДЛОЖЕН ЗА ОДОБРЕНИЕ И РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВНАНЕ РАЗХОДИ 

 

Име на оператора и 
дата на получаване 
на Заявлението в 

постоянно действа-
щата комисия 

Описание на проекта 

Номер на 
проекта, 
съгласно 

Раздел С.1. 
Инвестиции 

на НПИ 

Стойност на 
инвестицията 

по НПИ 
 
 

/лева/ 

Размер на 
коригираната 
инвестиция за 
съответната 

година от НПИ 
/лева/ 

Заверени от 
одитор 

разходи 
 
 

/лева/ 

Признати от 
Комисията 
разходи 

 
 

/лева/ 

Допустима за 
възстановява-
не инвестиция  

 
 

/лева/ 

„Електроенергиен 
системен оператор” 
ЕАД от 19.08.2019 г. 

"Подстанция „Карнобат” - 
реконструкция на открита 
разпределителна уредба (ОРУ) 
110 kV" 

 
BG-$-0124  
за 2012 г. 

   
7 432 154,00 

 
4 751 452,93 

 
6 365 114,85 

 
6 365 114,85 

 
4 751 452,93 

                                                                         ОБЩО в лева:  4 751 452,93 

 

 



 

Също така, на 19.11.2019 г. в МЕ са получени и Заявления от "ЕСО" ЕАД за 

възстановяване на разходи за изпълнението на 3 (три) инвестиционни проекта, 

включени в НПИ, както следва: 

1. Проект за 2013 г. - BG-$-0135 „Рехабилитация на електропровод 

„Камчия“ 220 kV“.  

Размера на исканата за възстановяване сума възлиза на 6 185 204,30 (шест 

милиона, сто и осемдест и пет хиляди, двеста и четири, 30) лева.   

Към Заявлението е приложен Доклад за фактически констатации от 18.11.2019 

г., Доклад от „ЕСО“ ЕАД за намалението на емисиите на парникови газове от 

изпълнението на проект BG-$-0135 „Рехабилитация на електропровод „Камчия“ 220 kV“ 

от месец август 2019 г. и Верификационен доклад от 15.10.2019 г. за намалението на 

емисиите на парникови газове от изпълнението на този проект от НПИ. 

Максимално допустимата стойност на инвестицията за този проект, съгласно 

Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ е 4 566 667,00 евро или 8 931 624,32 лева. 

2. Проект за 2014 г. - BG-$-0151 - „Рехабилитация на електропровод 

„Камчия“ 220 kV“.  

Размера на исканата за възстановяване сума възлиза на 12 502 294,99 

(дванадесет милиона, петстотин и две хиляди, двеста деветдесет и четири, 99) лева.   

Към Заявлението е приложен Доклад за фактически констатации от 18.11.2019 

г., Доклад от „ЕСО“ ЕАД за намалението на емисиите на парникови газове от 

изпълнението на проект BG-$-0135 „Рехабилитация на електропровод „Камчия“ 220 kV“ 

от месец август 2019 г. и Верификационен доклад от 15.10.2019 г. за намалението на 

емисиите на парникови газове от изпълнението на този проект от НПИ. 

Максимално допустимата стойност на инвестицията за този проект, съгласно 

Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ е 4 566 667,00 евро или 8 931 624,32 лева. 

3. Проект за 2015 г. - BG-$-0152 „Рехабилитация на електропровод 

„Камчия“ 220 kV“.  

Размера на исканата за възстановяване сума възлиза на 7 047 813,52 (седем 

милиона, четиридесет и седем хиляди, осемстотин и тринадесет, 52) лева.   

Към Заявлението е приложен Доклад за фактически констатации от 18.11.2019 

г., Доклад от „ЕСО“ ЕАД за намалението на емисиите на парникови газове от 

изпълнението на проект BG-$-0135 „Рехабилитация на електропровод „Камчия“ 220 kV“ 

от месец август 2019 г. и Верификационен доклад от 15.10.2019 г. за намалението на 

емисиите на парникови газове от изпълнението на този проект от НПИ. 

Максимално допустимата стойност на инвестицията за този проект, съгласно 

Раздел С.1. „Инвестиции“ на НПИ е 4 566 667,00 евро или 8 931 624,32 лева. 

Заявленията за възстановяване на средства за отчетените инвестиционни 

проекти са подадени от оператора в съотвтествие с образеца, съгласно Приложение 1 и 

изскванията член 5 от Правилата.   
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Съгласно изискването на член 6, ал. 1 на Правилата, Заявленията отговорят и 

на изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от Наредбата за организацията и 

контрола по изпълнението на НПИ. 

В изпълнение на чл. 75, ал. 1, т. 6 от ЗЕ, чл. 7 и чл. 9 от Наредбата за 

организацията и контрола по изпълнението на НПИ, предстои и извършване на 

проверка на място, относно изпълнението от „ЕСО” ЕАД на тези проекти от НПИ за 

които предстоят плащания по подадените от оператора Заявления за възстановяване 

на разходи от Сметка „НПИ“. 

 

С цел осигуряване на неговата публичност, съгласно текста на т. 11 от 

Решението на Европейската комисия от 04.12.2013 г., годишния Доклад ще 

бъде обявен на интернет страницата на Министерството на енергетиката на 

адрес: http://www.me.government.bg/bg. 

 

 

 

 

 
 
 
ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА 

Министър на енергетиката  
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III. Приложение: 

Извършени проверки на място от служители на Министерство на 

енергетиката през 2019: 

1. По Заповед № Е-РД-16-547 от 11.10.2019 г. е извършена проверка 

на следният инвестиционен проект на  „Електроенергиен системен оператор 

(ЕСО)“ ЕАД:  

1.1. На 17 и 18 октомври 2019 г. - проект от НПИ за 2012 г. - BG-$-0124 

- "Подстанция „Карнобат” - реконструкция на открита разпределителна уредба (ОРУ) 

110 kV"; 

Проектът е изпълнен и е докладван от „ЕСО“ ЕАД по реда на Наредбата за 

организацията и контрола по изпълнението на НПИ. Инвестициите са изпълнени в 

пълен обем, същите са въведени в експлоатация по установения ред и са включени 

като дълготрайни материални активи в капитала на „ЕСО” ЕАД. Операторът е подал в 

съответствие с указания в Наредбата ред, Заявление за възстановяване на средства за 

отчетеният инвестиционен проект. 

 


